


 

คํานํา 

 

  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ   ไดจัดทําขึ้น

ภายใตระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)  ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาส่ีปและการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหยึดแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัด(กลุมจังหวัดรอยแกนสาร

สินธุ ไดแก รอยเอ็ด,ขอนแกน,มหาสารคาม,กาฬสินธุ)  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน และ ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ มีความสอดคลอง 

และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน  
 

  แผนพัฒนา ทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564) เปนแผน ที่กําหนด วิสัยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและเปนกรอบ

ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลในแตละป  ซึ่งเปน โครงการที่มีรายละเอียด

ชัดเจน และเปนแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน ประชาคมทองถิ่น ประธาน

กรรมการชุมชนทุกชุมชน หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ทั่วไป  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น ที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564) จนทําใหแผนพัฒนา

ทองถิ่นส่ีปสําเร็จลงไดดวยดี 
 

  คณะผูบริหารเทศบาลหวังเปนอยางย่ิงวา แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป(พ.ศ.2561-2564)   

จะสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน  และความตองการของประชาชนได  และจะทําใหทองถิ่นมี

ความเจริญกาวหนา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป  คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของ

เทศบาลเมืองบานไผ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิง 
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สารบัญ 

 

เร่ือง                                                                                            หนา 
 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 1. ดานกายภาพ        1-1 

 2. ดานการเมือง การปกครอง        1-3  

 3. ประชากร         1-6 

 4. สภาพทางสังคม         1-7 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        1-11 

 6. ระบบเศรษฐกิจ         1-13 

 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)   1-20 

 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      1-22  

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ       1-23  
 

สวนท่ี 2  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ  2-1 

     ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560)  

 2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559   2-5 

 3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางแกไข   2-17 

     ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559  
 

สวนท่ี 3  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค     3-1 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     3-14 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน      3-21 
 

สวนท่ี 4  การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน       4-1  

 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน        

  -บัญชีสรุปโครงการพัฒนา       4-3  

  -รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ  4-8 

  -รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4-101 

       สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน  

  -บัญชีครุภัณฑ         4-110 
   

สวนท่ี 5  การติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร      5-1 



 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ       5-12 

 3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม      5-18 

 4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต    5-22 

 

************************** 



1-1 

สวนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

  เทศบาลเมืองบานไผ ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เม่ือวันท่ี      

24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยท่ี

ขณะนั้นสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ

ปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงข้ึน  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ

ประชากรท่ีดีข้ึน  ทําใหประชาชนมีความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี

ศักยภาพดานตางๆ ข้ึน ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอท่ีจะดําเนินการปกครองทองถ่ินในรูปแบบ

ของเทศบาลได 

  ดังนั้น อําเภอบานไผ  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์ นายอําเภอบานไผ  ในขณะนั้นไดดําเนินการ

รวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว  รายงาน

เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมท่ีจะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผข้ึนเปนเทศบาล ซ่ึงตอมาเม่ือวันท่ี 

24 มิถุนายน 2524ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ ”  

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมท่ี 98 ตอนท่ี101 ลงวันท่ี 

24มิถุนายน2524 และเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปนเทศบาลเมือง โดย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา13 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

เทศบาล(ฉบับท่ี 12) พ.ศ.2546 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 16.20ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบานไผ  แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล 

ซ่ึงมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก ตอมาเม่ือวันท่ี 20 

พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการวางศิลาฤกษกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ

หลังใหม โดยนายบุญชวย ศรีสารคาม ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน บนพ้ืนท่ีดินเนื้อท่ี 10 ไร- งาน 35 ตารางวา  

ถนนเจนจบทิศ  หางจากท่ีวาการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงไดใชเปนสํานักงาน

เทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
 

1. ดานกายภาพ 

  1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ  

 เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูท่ีคาพิกัดระบบ UTM  ประมาณ  

253,000 ถึง 262,000ตะวันออก  คาพิกัดประมาณ 1,773,000 ถึง 1,780,000ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลในเมือง  

อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 16.20 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยูบริเวณแองโคราช  มีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณ

เทือกเขาและท่ีสูงทางดานทิศตะวันตกและดานทิศใต นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานลอมรอบทางดานทิศ

ตะวันออก และดานทิศเหนือ จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี  มีแมน้ําชีไหลผานเปนลําน้ําแบง

เขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท  เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150–300 เมตร 

แผนดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนทุงหญาและปาโปงแบบ

ปาไมผลัดใบ 
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 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  เทศบาลเมืองบานไผ  มีลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน 3 ฤดูกาล 

  ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแหงแลงมาก  

โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนท่ีตก

มากในพ้ืนท่ีนี้สวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซ่ึงเคลื่อนมาจากทะเลจีนใตทางอาวตังเก๋ียผานเวียดนาม

เขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน 

 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนท่ี

หนาวมากท่ีสุด  คือเดือนธันวาคม  เฉลี่ย 22.6 องศาเซลเซียส 

 1.4 ลักษณะของดิน  

 ดิน  ลักษณะดินสวนใหญในเทศบาลเมืองบานไผ จะเปนดินรวนปนทราย ซ่ึงเกิดจากการ

สลายตัวของหินตนกําเนิด แตมีบางสวนโดยเฉพาะบริเวณท่ีลุมริมน้ําเปนดินเหนียว  บริเวณท่ีเปนดินทรายหรือ

ดินรวนปนทรายจะมีความอุดมสมบูรณต่ํา  แตในบริเวณท่ีเปนดินเนื้อละเอียดจะมีความอุดมสมบูรณสูง 

  การใชประโยชนท่ีดิน   เทศบาลเมืองบานไผมีลักษณะการใชประโยชนท่ีดินสวนใหญเพ่ือ

การเกษตร ถึงรอยละ  48.24  หรือเปนพ้ืนท่ี 8.49 ตารางกิโลเมตร  เปนท่ีนา การใชประโยชนท่ีดินในระดับ

รองลงมาคือเปนท่ีวางท่ียังไมไดใชประโยชนถึงรอยละ 20.11 หรือเปนพ้ืนท่ี  3.54  ตารางกิโลเมตร สวน

รายละเอียดอ่ืนๆ สามารถดูไดจากตารางแสดงการใชประโยชนท่ีดินดังรายละเอียดดานลาง 

 ตาราง แสดงรายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ลําดับ ประเภท ตร.กม. รอยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นา 

ท่ีวาง 

ปาละเมาะ 

พ้ืนท่ีถนน 

ไร 

สวน 

พ้ืนท่ีอาคารและสิ่งปลูกสราง 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 

8.49 

3.54 

1.73 

0.95 

0.18 

0.16 

1.40 

1.15 

48.24 

20.11 

9.83 

5.40 

1.02 

0.91 

7.95 

6.53 

รวม 17.60 100.00 
  ที่มา  :  ผลจากการสํารวจเพ่ือจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ.2546 

 

 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  

 แหลงน้ํา ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ไดแก หนองน้ําและบึงธรรมชาติ  เปนลําน้ําขนาดเล็กมีน้ํา

ไหลตลอดฤดูกาล ไดแก ลําหวยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปตามถนนแจงสนิท

ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ และลําหวยจิก ซ่ึงเปนลําหวยท่ีแยกมาจากแมน้ําชี ไหลผานเทศบาลเมืองบานไผ 

ใชประโยชนเพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร  สวนแกงละวาตั้งอยูในเขตตําบลโคกสําราญ  อยูหางตัว

อําเภอบานไผ  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแกน ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตก



เฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบานไผอาศัยน้ําท่ีแกงละวานี้เปนแหลงน้ําดื่ม  เพ่ือผลิตน้ําประปาใหกับ

ชุมชนบานไผไดตลอดป  
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  นอกจากลําหวยทรายและลําหวยจิกแลวในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ยังมีแหลงน้ํา

สาธารณะประเภท หวย หนอง บึง  แหลงเปนแหลงกักเก็บน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค  ท่ีสําคัญไดแก  

  -ลําหวยยางและลําหวยนอย ไหลมารวมกันเปนลําหวยจิกจากดานทิศใตของเทศบาล  มีความ

ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  -หนองง้ิวตั้งอยูบริเวณหลังวัดปาสุมนามัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร โดยคิดเปนพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา

ประมาณ 52,800   ลูกบาศกเมตร 

  -สระสวรรค  ตั้งอยูบริเวณบานเก้ิง  มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ 

5,928  ลูกบาศกเมตร 

  -หนองลุมพุก  ตั้งอยูท่ีบานหนองลุมพุก  มีพ้ืนท่ีประมาณ  5  ไร  

  -สระน้ําท่ีวาการอําเภอบานไผ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  2  งาน  

  -สระคึกฤทธิ์  มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ  3,200  ลูกบาศกเมตร  

 แหลงน้ําชลประทาน  ท่ีสําคัญ ท่ีอยูพ้ืนท่ีใกลเคียงเขตเทศบาลเมืองบานไผ  คือ 

 1) อางเก็บน้ําหวยทราย  ตั้งอยูท่ีตําบลในเมือง อําเภอบานไผ ใชประโยชนในการเกษตรและ

การประปาจุน้ําได 2,335,440  ลูกบาศกเมตร  มีคลองสงน้ําสายใหญฝงสายยาว 3 ,300 เมตร คลองซอย ฝงขวา

ยาว 1,250 เมตร 

 2) แกงละวา  ตั้งอยูท่ีตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด ใชประโยชนในการประปา จุน้ําได  

37,033,000  ลูกบาศกเมตร  อยูหางจากตัวอําเภอบานไผ  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแกนประมาณ 

12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไมมีคลองสงน้ํา 

 3) ฝายหนองหนาวัว  จุน้ําได  1,391,360 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูท่ีตําบลบานไผ ใชประโยชนใน

การเกษตร ปจจุบันไมมีคลองสงน้ํา 

  เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ

สําหรับท่ีจะทําไร  ทํานา  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชย  บานเรือน

และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแหง เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพ่ือการเกษตร  โรงงาน

ยาสูบ  เปนตน 
 

2. ดานการเมือง การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

 ซ่ึงเปนท่ีตั้งของเทศบาลเมืองบานไผมีอาณาเขตติดตอ  ดังนี้  

 ทิศเหนือ   ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลบานไผ  

 ทิศใต   ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลหัวหนอง 

 ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลในเมืองและตําบลหนองน้ําใส 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลหัวหนองและตําบลบานไผ 



 เทศบาลเมืองบานไผ อยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบข้ึน

ดวยพ้ืนท่ีในเขตการปกครองของตําบล 3 ตําบล ประกอบดวย ตําบลในเมือง ตําบลบานไผ และตําบลแคนเหนือ  

มีพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล  ตําบลในเมืองมีพ้ืนท่ี  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  ตําบลบานไผ มีพ้ืนท่ี 

8.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  และตําบลแคนเหนือ มีพ้ืนท่ี 1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 

ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  

  เทศบาลเมืองบานไผไดแบงแยกชุมชนจากเดิม 26ชุมชนออกเปน 39 ชุมชนเม่ือป พ.ศ.2558 

เพ่ือใหความเหมาะสมในดานการใหบริการขาวสาร การดูแล เปนไปอยางท่ัวถึงแกประชากรในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ ประกอบดวยชุมชนตางๆ จํานวน 39 ชุมชน แบงออกเปน 3 เขต ดังนี้ 
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ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 

ลําดับ ชื่อชุมชน ชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน เขตการเลือกต้ัง 

1 ประปาบานไผ พ.ต.ท.สังวร  สิกขา เขต 1 

2 อยูเย็นเปนสุข นายธนดล  กิตติวิจารณ เขต 1 

3 ตลาด 1,2,3 นางมลิวรรณ  สารบรรณ เขต 1 

4 สวนราชการ นางราตรี  จันพิน เขต 1 

5 แกวทรานี นายเสรี  คําภักดี เขต 1 

6 อุตรนคร นางยุพิน  แสงผดุง เขต 1 

7 หนองลุมพุก นายสุพจน  เกตกุมสี เขต 1 

8 ศรีหมอนพัฒนา นายสุชาติ  กุญชรมณี เขต 1 

9 เจนจบทิศ นายสุพล  บุตรศรี เขต 1 

10 ย่ิงยง นายทองพูล  พงดงนอก เขต 1 

11 จัดสรร นายสิงหมาลัย  ปาปะสิม เขต 1 

12 คลองชลประทาน นางจิรภา  ปฏกิานัง เขต 2 

13 หวยทราย นายเจริญ  ระวิระ เขต 2 

14 พระธรรมสาร นายจรัญ  จันทา เขต 2 

15 บขส. นายวันชัย  สอนอินทร เขต 2 

16 ศาลเจา นายสมชาย  โมกไธสง เขต 2 

17 ศาลเจา 2 นางบํารุง  พรหมรัตน เขต 2 

18 โนนสวาง นายบุญถิ่น  ศรีดารา เขต 2 

19 สมหวังสังวาลย นางละมัย  ตายทรัพย เขต 2 

20 สมหวังสังวาลย 2 นางสาวสุทิน  ชมตรีนอก เขต 2 

21 สมประสงคพัฒนา นายสนธิ  ชัดไธสง เขต 2 

22 หลักสิบส่ี นายทองแดง  ธรรมีภักดี เขต 2 

23 ประเสริฐแกว นายทองใบ  ทองทา เขต 2 

24 โนนสะอาด นายสุรศักด์ิ  โพธิยา เขต 2 

25 หนองแคน นางสงวน  พาบุ เขต 2 

26 หมู 1 พัฒนา นางลัดดา  สุทธิสําราญ เขต 2 

27 สุมนามัย นางผองผกา  ศรีจุมพล เขต 3 



28 ขนมจีน 2000 นายจิรวัฒน  โพธ์ิศรี เขต 3 

29 มิตรภาพซอย 4 พัฒนา นายภูวนัย  นิมิตไตรสกุล เขต 3 

30 บานไผเกา นางหนูพิน  เชื้อบัณฑิต เขต 3 

31 บานไผพัฒนา นางบุญสวย  อินทรสงเคราะห เขต 3 

32 บานขาพัฒนา นายสุเวช  รอบรู เขต 3 

33 ศรีบุญเรือง นายบุญเรือง  เอวะเมมาตะ เขต 3 

34 โพธ์ิสวรรค นายถาวร  ศรีสุข เขต 3 

35 กกแดง นายธนสิษฐ  โสภา เขต 3 

36 แสงทองประชาสรรค นายทองสุข  เหงาศรี เขต 3 

37 โนนสวรรค นายจํานงค  โฉมสันเทียะ เขต 3 

38 หมูส่ีพัฒนา นายประหยัด อุดม เขต 3 

39 ปอบิด นายสุนิตย  จินดา เขต 3 
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 2.2 การเลือกตั้ง 

  เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ท่ีตองการใหประชาชนมีสวน

รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถ่ินเลือกตั้งคณะบุคคลในทองถ่ิน

ข้ึนมาคณะหนึ่งตามกฎหมายเพ่ือเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

 องคกรเทศบาล ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 

   คณะผูบริหาร ประกอบดวย นายกเทศมนตรีคนหนึ่ง  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน  ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  และมีระยะการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งและนายกเทศมนตรี  อาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภา

เทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายไดตามเกณฑ ตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติม ถึง พ.ศ.2546    ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีได

ไมเกินสามคนแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน  

ในปจจุบันนายกเทศมนตรี ไดแตงตั้งประกอบดวย   รองนายกเทศมนตรี  3  คน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี

2 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  คณะผูบริหารทองถ่ิน ประกอบดวย (ขอมูล ณ มกราคม  2557) 

 1. ดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ                  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  

 2. นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ  รองนายกเทศมนตรี  

 3. นายนิวัฒน ปลั่งศิริ  รองนายกเทศมนตรี  

 4. นายนริศ อินทรกําแหง            รองนายกเทศมนตรี  

 5. นายเลิศสิน จึงจรัสทรัพย               ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  

 6. นายปรีชา มุกนําพร        ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

 7. รอยตรีบัวทอง   โลขันธ   เลขานุการนายกเทศมนตรี  

 สภาเทศบาล  ประกอบดวยสมาชิกสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  และมีระยะการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป

นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ  มีจํานวนสมาชิก   18 คน  โดยแบงเปน  3  เขตเลือกตั้ง     

เขตเลือกตั้งละ 6 คน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย(ขอมูล ณ มกราคม  2557) 

1. นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล  ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

2. นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป  รองประธานสภาเทศบาล  



3. นายชานล  ธนระพีโชติ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  

4. นายวัฒนาวุฒิ หอวิจิตร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5. นายพิริน   ตุละรัต   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6. นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

7. “ตําแหนงวาง”    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

8. นายปญญา  บัวแสง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

9. นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

10.  นายคําพันธ  สีดอนซาย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

11.  นายกําพล  ขันธขวา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

12.  นายเกษม  ชวฤทธ์ิ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

13.  นายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

14.  นายผาน  ไทยรัก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

15.  นางจงจิต  แซเหีย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

16.  นายนพดล  พลภูเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

17.  นายบุญเหลือ เรื่องลือ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  

18.  นายภาณุมาศ หลามณี   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
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  เทศบาลเมืองบานไผมีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาลดังนี้ 1.สํานักปลัดเทศบาล 2. 

กองวิชาการและแผนงาน 3. กองคลัง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   5.กองการศึกษา   6.กองชาง  7. กอง

สวัสดิการสังคม 8. สถานธนานุบาล 

 มีอัตรากําลังท้ังหมด  25 3  คน แยกเปนพนักงานเทศบาล  64  คน ลูกจางประจํา 49 คน  

พนักงานจางตามภารกิจ 52 คน  พนักงานจางท่ัวไป 28 คน พนักงานครูเทศบาล 44 คน ครูผูดูแลเด็ก 11 คน  

และเจาหนาท่ีสถานธนานุบาล 5 คน (ขอมูล ณ วันท่ี  26 ตุลาคม  2559) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.ประชากร 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  ณ เดือน สิงหาคม 2559  จํานวน 28,436 คน 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ชวงอายุ 
เพศ รวม 

(คน) ชาย(คน) หญิง (คน) 

แรกเกิด – อายุ 10 ป 1,429 1,356 2,785 

อายุ 11 ป – 20 ป 1,703 1,564 3,267 

อายุ 21 ป – 30 ป 1,768 1,827 3,595 

อายุ 31 ป – 40 ป 1,974 1,859 3,833 

อายุ 41 ป – 50 ป 2,246 2,418 4,664 

อายุ 51 ป – 60 ป 1,985 2,306 4,291 

อายุ 61 ป – 70 ป 1,271 1,758 3,029 

อายุ 71 ป ข้ึนไป 1,389 1,583 2,972 

รวม 13,765 14,671 28,436 
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4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  ดานการศึกษาพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบานไผ  มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอน

ประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 1 แหง  จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้น

อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 จํานวน 8 แหง โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน  จํานวน 4 แหง  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 

เขต 25 จํานวน 1 แหง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง ดังนี้ 

  -โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน 2 แหง 

    1. โรงเรียนเทศบาลบานไผ  

    2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบานไผ  

  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  จํานวน 3 แหง 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) 

  -โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2  จํานวน 8 แหง

    1. โรงเรียนบานไผประถมศึกษา  

    2. โรงเรียนบานหนองลุมพุก  

    3. โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ  



    4. โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  

    5. โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค  

    6. โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์  

    7. โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ  

    8. โรงเรียนบานเก้ิง  

  -โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 4 แหง   

   1. โรงเรียนพระกุมารเยซูบานไผ 

   2. โรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ  

   3. โรงเรียนกรุณาศึกษา  

   4. โรงเรียนเอ่ียมไพศาล  

 -โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน เขต 25 

จํานวน 1 แหง คือโรงเรียนบานไผ 

 -สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน  2  แหง 

   1. วิทยาลัยการอาชีพบานไผ  

   2. มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดขอนแกน 

 สําหรับเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนดานการจัดการศึกษา โดยจัดตั้ง

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล จํานวน 5 แหง ไดแก 

  1. โรงเรียนเทศบาลบานไผ  ตั้งอยูชุมชนไผเกา  ตําบลบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปจจุบันมีนักเรียน จํานวนท้ังสิ้น 647 คน 
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  2. โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยู ชุมชนอยูเย็นเปนสุข ตําบล       

ในเมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  จัดการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปท่ี 6  ปจจุบัน

มีนักเรียน  จํานวนท้ังสิ้น  455  คน 

  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) ตั้งอยู ชุมชนบานเก้ิง  ตําบลบานไผ  อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน มีเด็กเล็กอายุตั้งแต 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปจจุบันมีจํานวนเด็กเล็ก จํานวนท้ังสิ้น 50 คน 

  4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ตั้งอยู ชุมชนอยูเย็นเปนสุข ตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกนมีเด็กเล็กอายุตั้งแต 2 ขวบ ถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปจจุบันมีจํานวนเด็กเล็ก จํานวนท้ังสิ้น 125 คน 

  5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) ตั้งอยู ชุมชนโนนสวาง  ตําบลในเมือง  อําเภอบานไผ  

จังหวัดขอนแกนมีเด็กเล็กอายุตั้งแต 2 ขวบถึง 3 ขวบ 11 เดือน ปจจุบันมีจํานวนเด็กเล็กจํานวนท้ังสิ้น 80 คน 

  เทศบาลเมืองบานไผ  ยังไดสงเสริมการเรียนรูใหแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  โดย

จัดใหมีการเรียนรูจากหองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยูในบริเวณท่ีวาการอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ซ่ึง

เปดใหบริการทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

  นอกจากนี้ เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีการใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดาน

วิชาการ เชน การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และการ 

ทําบันทึกขอตกลง ( MOU) เพ่ือรวมมือและ แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาตางๆ เชน

มหาวิทยาลัยขอนแกน  สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพบานไผ มหาวิทยาลัย



รามคําแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน 

โรงเรียนบานไผ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 และสนับสนุนดานงบประมาณ

บุคลากรการปรับสภาพสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

4.2  สาธารณสุข 

การบริการดานการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการใหบริการหลายดาน เพ่ือเปน

การใหบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกๆ ดาน ตามมาตรฐานของหนวยบริการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การใหบริการประชาชน และเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ คือ  

  1. เทศบาลเมืองบานไผ ไดใหบริการดานการสาธารณสุข  โดยเปดศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน 

คือ ดานการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค และฟนฟูสภาพครบวงจรท้ังทันตกรรมและ

การแพทยแผนไทย ภายใตความรวมมือกับโรงพยาบาลบานไผ เปนสถานท่ีบริการท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไป  

ซ่ึงเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจําบานและยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  

สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิดและจายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  

การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคุมสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคมาสูคนเชน  สุนัขบา  หนู  แมลงสาบ  ยุง  

เปนตน   

  2. ใหบริการหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดยเปด

ใหบริการ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน 

หนวย EMS ของเทศบาลเมืองบานไผ ทํางานกับ EMS โรงพยาบาลบานไผ และกูชีพของมูลนิธิกูภัยบานไผ  ท่ีได

มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย ในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยติดบาน

ติดเตียง สงตอไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ใหบริการเปนท่ี

ประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 

3. สรางกลุมชมรมตางๆ เพ่ือเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพของกลุมชมรมตางๆ 

4. จัดอบรมใหความรูในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ แกประชาชนผูนําชุมชน / อสม. และรานคา

ตางๆครอบคลุมพ้ืนท่ีในชุมชน 
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5. สรางกลุมอาสาพัฒนาเมืองบานไผ เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพิการ 

6. สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยการ

พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 

7. ออกหนวยบริการรับซ้ือน้ํามันทอดซํ้า ใหความรูแกประชาชนท่ีมาใชบริการ โดยการแจก

แผนพับ เก่ียวกับพิษภัยของน้ํามันทอดซํ้า 

8. ออกตรวจเฝาระวังการใชน้ํามันทอดซํ้าในรานอาหารพรอมท้ังใหความรูแกผูประกอบการใน

เรื่องพิษของการใชน้ํามันทอดซํ้า 

9. พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สราง

แรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน 

การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 



10. วางระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมี

ประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ มีการลดจํานวนเท่ียวการเก็บขนขยะมูลฝอย แตมี

ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยใชหลักการ 3 Rs ในการจัดการขยะตั้งแตตนทางใน

ชุมชน ทําใหปริมาณขยะท่ีจะไปกําจัดลดลงรวมท้ังมีการนําขยะกลับไปใชประโยชนใหม 

เทศบาลเมืองบานไผรวม 39 ชุมชนในการมีสวนรวมในการพัฒนารักษาความสะอาดและ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู นาอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรงคประชาสัมพันธใหประชาชน

ชําระคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย รวมท้ังมีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน 

การควบคุมโรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทจํากัดลูกน้ํา การพัฒนาความ

สะอาดภายในชุมชน 

สงเสริม/สนับสนุน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาด

ภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยดวยตนเอง ตามโครงการสรางเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมและเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ิน 

11. พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสราง

สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  โดยการออกตรวจประเมินดานสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ ตลาดสด

นาซ้ือ พรอมเก็บตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจสอบหาสารปนเปอน ออกสํารวจและตรวจประเมินรานอาหารประจําป 

พรอมท้ังจัดตั้งชมรมผูประกอบการรานอาหาร และดําเนินการจัดทําคูมือประกอบการรานอาหารเทศบาลเมือง

บานไผ  

 4.3 อาชญากรรม  

สภาพสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามกระแสความเจริญของสังคมโลก

ในยุคโลกาภิวัฒนท้ังในแงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การเกิดปญหา

ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ปญหาวัตถุนิยม จนนําไปสูปญหาอาชญากรรมแยงชิงเพ่ือความอยูรอด  ซ่ึงการปองกัน

และปราบปรามอาชญากรรมดังกลาวท่ีผานมาถือเปนหนาท่ีหลักของเจาหนาท่ีตํารวจตองดําเนินการเพียง

หนวยงานเดียว และเจาหนาท่ีตองรับผิดชอบภารกิจดังกลาวตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเปนภาระท่ีไดรับมากเกิน

กวาอัตรากําลังเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีอยูจํานวนคอนขางนอย  เม่ือเทียบกับอัตรากําลังตํารวจท่ัวประเทศมีจํานวน

ราว 2.5 แสนคนตอจํานวนประชากรท่ัวประเทศประมาณ 65 ลานคน  ทําใหการสอดสองดูแลความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินและความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ีสามารถทําไดดีในระดับหนึ่ง แตไม

อาจครอบคลุมจํานวนประชากรท้ังหมดในพ้ืนท่ีหรือสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ดังนั้น ความรวมมือรวมใจของประชาชนท่ีจะเขามารวมแกไขปญหาอาชญากรรมจึงเปนเง่ือนไข

สําคัญท่ีสุด ท่ีเจาหนาท่ีจะตองเขาใจและจะตองเรียนรูถึงสถานภาพของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ี  ไม

วาจะเกิดอะไรข้ึนในสังคมเมืองสังคมชนบท เจาหนาท่ีจะตองสามารถเขาไปแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมและ

ทันทวงที  โดยดําเนินงานดานชุมชนและมวลชนสัมพันธอยางเปนระบบในทุกพ้ืนท่ี  เปลี่ยนแปลงความเชื่อและ

ทัศนคติท่ีวางานปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเปนภารกิจและหนาท่ีของตํารวจท่ีจะตองตอสูและแกไข

ผจญกับสภาวะปญหาตามลําพังแตฝายเดียว  ตองให ทุกฝายตระหนักวาตํารวจนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของสังคม  

เม่ืออาชญากรรมเปนปญหาและเปนภัยตอสังคม การปองกันอาชญากรรมจึงตองเปนความรับผิดชอบรวมมือกัน

ทุกฝายในสังคม  ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งตอการแกไขปญหาอาชญากรรมความสําเร็จในทาง



ปฏิบัติจะบังเกิดข้ึนไดจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนเปนอันดับแรกและตองมีพ้ืนฐานแหงความเชื่อม่ัน

ศรัทธาเขาใจซ่ึงกันและกันรวมมือกันตลอดไป 

  เทศบาลเมืองบานไผ  เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีสวนรวมในการแกไขปญหาอาชญากรรมในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฝายปองกันและรักษาความสงบ  สํานักปลัดเทศบาล

ไดทําโครงการใหเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  รวมกับสถานีตํารวจภูธรบานไผออกตรวจความ

สงบเรียบรอยและอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ผลปรากฏวาปญหาอาชญากรรมในเขตเทศบาลเมือง

บานไผไมเกิดข้ึนเลย 

 4.4 ยาเสพติด 

เนื่องจากสถานการณปจจุบัน  สังคมไทยประสบกับปญหาตาง ๆ มากมาย อาทิเชน  ปญหา

การกอการรายในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ปญหาอุทกภัย  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ฯลฯ 

โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดนั้น  นับไดวามีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน และเปนปญหา

ระดับชาติ  เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีเรงดวนใหภาครัฐและประชาชนรวมกันแกไข  ซ่ึงในขณะนี้แมกระท่ัง

สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานทุกภาคสวน จะไดพยายามเรงระดมสรรพกําลังและทรัพยากรดานตาง ๆ 

ในการดําเนินการปองกันปราบปรามอยางจริงจังและตอเนื่อง  แตก็ปรากฏไดวาความพยายามดังกลาวไดผลเพียง

ในระดับหนึ่งเทานั้น  เนื่องจากการปฏิบัติมีขอจํากัดหลายประการโดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองและชุมชน

หนาแนน  รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีสถานบริการและม่ัวสุมตาง ๆ เชน  รานเกมส  อินเตอรเน็ต และสถานท่ีลับตาผูคน 

ฯลฯ ประชากรกลุมเสี่ยงยังคงเปนเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา  ตลอดจนผูใชแรงงาน และผูวางงาน อีกท้ัง

ผูเก่ียวของกับยาเสพติดรายใหมมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  ท้ังผูคาและผูเสพ 

  สถานีตํารวจภูธรบานไผไดรวบรวมขอมูลสถิติจํานวนของผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในป 2559 พบวามีจํานวน 277 คนในจํานวนนี้  รอยละ 50.10 มีอายุระหวาง 15-24 ป ซ่ึงกําลังอยูในวัยรุนวัย

เรียน รอยละ 53.80 เริ่มใชยาครั้งแรกอายุระหวาง 15-19 ป และรอยละ 16 เริ่มใชยาเสพติดครั้งแรกตั้งแตอายุ

ไมครบ 15 ป อีกท้ังยังพบวามีการใชยาเสพติดท้ังเพศหญิงและเพศชาย 

  จากปญหายาเสพติดท่ีทวีความรุนแรงและใกลตัวเราในขณะนี้  เปนเรื่องสําคัญท่ีเทศบาลเมือง

บานไผและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองรวมกันเพ่ือขจัดมหันตภัยรายนี้ใหหมดสิ้นไป  หรือบรรเทาเบาบางลง  

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดตั้งงบประมาณเพ่ือใหการอุดหนุนงบประมาณท้ังจังหวัดขอนแกน อําเภอบานไผ และ

สถานีตํารวจภูธรบานไผ  เพ่ือใหการสนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการรณรงคใหกับเด็กและเยาวชน ประชาชน ขาราชการ เจาหนาท่ีในเทศบาลเมือง

บานไผ  พรอมท้ังใหนักเรียบจัดกิจกรรมรณรงคใหกับสังคม  ชุมชนภายนอก เพ่ือลดการแพรระบาดของยาเสพ

ติดทุกชนิด    
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 4.5 การสังคมสงเคราะห 

เทศบาลเมืองบานไผ  เปนเทศบาลขนาดใหญ  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 16.20 ตารางกิโลเมตร  

ประกอบดวยชุมชนตาง ๆ จํานวน 39ชุมชน  มีประชากรจํานวน  28,436  คนซ่ึงคณะผูบริหารมีนโยบายท่ีจะ

พัฒนาเมืองบานไผใหเจริญกาวหนา มีความพรอมและสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ



และสังคม    สามารถทําใหชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   ไดรับประโยชนจากแนวทางการ

พัฒนาใหเปนชุมชนนาอยู  มีสภาพแวดลอมท่ีดี  ประชาชนมีความสุขท้ังกายและใจ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบานไผ รับผิดชอบดานสังคมสงเคราะห ในการชวยเหลือ

ผูประสบภัย ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการ เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน รวมท้ังการ

ใหบริการในการจายเบี้ยยังชีพประเภทตาง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล การชวยเหลือดานการสังคมสงเคราะห  เปน

สวนหนึ่งในกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับประชาชนผูท่ีไดรับความเดือดรอน ท้ังในภาวะสถานการณท่ี

ฉุกเฉิน ภาวะท่ีสังคมโลกเปลี่ยนไป ใหประชาชนไดรับทราบถึงความเอาใจใสจากองคกรระดับทองถ่ิน และอีก

ประการหนึ่งเปนการนําประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดูแลซ่ึงกันและกันในชุมชน ในปจจุบันเทศบาลเมือง

บานไผ ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 3,242 ราย  คนพิการ  จํานวน 612 ราย ผูปวยเอดส  

จํานวน 44 ราย เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จํานวน 89 ราย การสงเคราะหผูประสบภัยจากภัย

ธรรมชาติในปงบประมาณ 2557 - 2559  จํานวน 150 ราย  ซ่ึงผูประสบปญหาความเดือดรอน  คนยากจนและ

ดอยโอกาสไดรับการการสงเคราะหชวยเหลือท้ังเปนเงินชวยเหลือและหรือจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุ 

สิ่งของ ในเบื้องตนอยางเรงดวน 

  การทํางานดานสังคมสงเคราะห เราทํางานแบบประชารัฐ มีการทํางานรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ทองถ่ิน ในการใหความชวยเหลือพ่ีนองประชาชน ใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี มีความ

ม่ันคงในชีวิตทรัพยสิน ไดรับการจัดสวัสดิการภาครัฐอยางท่ัวถึง เปนการสรางความเขมแข็งชุมชน พัฒนา

คุณภาพชีวิตท้ังดานอาชีพ รายได ความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย แกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ แกไขปญหา

แหลงเสื่อมโทรม เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองไดอยาง

ท่ัวถึง เหมาะสม เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐาน ท้ังทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยูอาศัย การ

ทํางานและการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมท่ัวไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิท่ีประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง  

  การคมนาคมภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใชเสนทางถนนเปนหลัก  การคมนาคมของเทศบาล

เมืองบานไผ อําเภอบานไผ มีเสนทางคมนาคมติดตอภายในเทศบาล และใชติดตอกับอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ ดังนี้  

(1) ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เปนเสนทางเชื่อมระหวางอําเภออ่ืนๆ กับ

เทศบาลเมืองบานไผทางดานทิศเหนือ ผานเทศบาลเมืองบานไผเปนระยะทางประมาณ 6.05 กิโลเมตรเปน

เสนทางหลักของเทศบาล 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 (ตอนเลี่ยงเมือง)เปนเสนทางเลี่ยงตัวเมืองดานตะวันออกเฉียงใต 

ผานเทศบาลเมืองบานไผเปนระยะทางประมาณ 4.95 กิโลเมตร ใชเปนเสนทางเลี่ยงเมืองเพ่ือไปยังตําบล       

หัวหนอง 

  ถนนแจงสนิท ประกอบดวย 2 เสนทางคือ แจงสนิท-บานไผชนบท และแจงสนิทบานไผ-บรบือ

เปนเสนทางหลักในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบานไผรวมประมาณ 9.68 กิโลเมตร 

โดยท่ีถนนแจงสนิทบานไผ-ชนบทยาว 4.04 กิโลเมตร และถนนแจงสนิทบานไผ-บรบือยาว 5.64  กิโลเมตร 
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  ถนนเจนจบทิศ เปนถนนหลกัท่ีแยกจากถนนแจงสนิทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมี

ระยะทางในเขตเทศบาลเมืองบานไผประมาณ 2.32 กิโลเมตร 

  ถนนสุขาภิบาล 2 เปนถนนท่ีแยกจากถนนแจงสนิทไปทางทิศใตไปบรรจบกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร 

  ถนนสมหวัง-สังวาลย เปนถนนท่ีแยกจากถนนแจงสนิทไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไปเชื่อมกับ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 มีระยะทางประมาณ 1.04 กิโลเมตร 

  ถนนบานเก้ิง เปนถนนท่ีแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ไปยังตําบลบานไผ มีระยะทางท่ีผานเทศบาลเมืองบานไผประมาณ 1.28 กิโลเมตรและยังมีถนนสายรองเชื่อมโยง

กันในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เชน ถนนประชุมธนสาร ถนนมนตรี ถนนทองประเสริฐ เปนตน 

 (2) เสนทางติดตอกับอําเภออ่ืนๆ  

  1) ทางรถยนต  

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) ผานชุมชนและถนนสายหลักไปสูชุมชนตางๆ ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดตอกับอําเภอบานแฮด ทิศใตติดตอกั บอําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน

และเชื่อมตอกับทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ท่ีอําเภอเมืองสระบุรี ซ่ึงใชเปนเสนทางหลักเขากรุงเทพฯ 

โดยมีรถประจําทางสายกรุงเทพฯ-ขอนแกน  เดินทางรับสงผูโดยสาร 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 (เลี่ยงเมือง) ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคามโดยมีรถประจําทางสายบานไผ-มหาสารคาม  เดินทางรับสงผูโดยสาร 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 29  (บานไผ-ชนบท)  ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอชนบทและ

อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนโดยมีรถประจําทางสายบานไผ-ชนบท  เดินทางรับสงผูโดยสาร 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2301 (บานไผ-หนองสองหอง) ทิศใตติดตอกับอําเภอหนองสอง

หอง จังหวัดขอนแกนมีรถประจําระหวางบานไผ-หนองสองหอง  เดินทางรับสงผูโดยสาร 

  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2297 (บานไผ-เปอยนอย) ทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน โดยมีรถประจําทางสายบานไผ-เปอยนอย  เดินทางรับสงผูโดยสาร 

  2) ทางรถไฟ 

  มีรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเทศบาลเมืองบานไผเปนระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางจากสถานีบานไผ ถึงสถานีขอนแกน ประมาณ 45 นาที และใชเวลาเดินทางจากบานไผถึง

กรุงเทพฯ ประมาณ 7 ชั่วโมง โดยมีขบวนรถไฟสายตางๆ ผานสถานีบานไผ 26 ขบวนและสินคาข้ึน-ลงท่ีสถานีนี้

กวา 1,000 ตัน 

  (3)  การจราจร 

   การจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผมีความคลองตัวสูง  เนื่องจากสภาพของถนนหลัก

ถนนเสนสําคัญมีสภาพผิวการจราจรท่ีดี  ปญหาในการจราจรติดขัดจึงมีนอยแตจะมีบางในชวงชั่วโมงเรงดวนแต

ไมรุนแรง  ประกอบกับจํานวนปริมาณรถยนต รถจักรยานยนตยังมีเพ่ิมข้ึนไมมากจนเกินไป แตจะมีปญหาในการ

ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใชรถใชถนนของประชาชน และผูขับข่ียานพาหนะ  จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุ และในถนน

สายสําคัญมีการจอดรถท่ีขาดความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงจะตองแกไข 

ปจจุบันเมืองบานไผ  เปนศูนยรวมดานเศรษฐกิจเปนตลาดแลกเปลี่ยนสินคาทางดาน

การเกษตร การติดตอธุรกิจ ทําใหการคมนาคมเปนปจจัยสําคัญในการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ

ผูคนสวนใหญใชถนนในการสัญจร ไป – มา เพ่ือไปยังจังหวัดตางๆ มากมาย เชน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

ชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย เทศบาลเมือง

บานไผ เทศบาลไดทําการปรับปรุงซอมแซมบูรณะทุกปเพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการสัญจร ไป–มา 
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และบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจนการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองบานไผ ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชนตอประชาชนเปนสําคัญซ่ึงมีถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ แยกออกเปนดังนี้ 

1. ถนนลาดยาง จํานวน 54 สาย ความยาว 19,262 เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. 107,647 ตารางเมตร 

2. ถนนคอนกรีตจํานวน 161 สาย ความยาว 47,391 เมตร พ้ืนท่ี ค.ส.ล. 226,889 ตารางเมตร 

3. ถนนลูกรัง จํานวน 1 สาย ความยาว 300  เมตร  พ้ืนท่ี ค.ส.ล. 1,200 ตารางเมตร 

 5.2 การไฟฟา 

   การบริการดานไฟฟาใหแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ อยูในความควบคุมของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน สาขาอําเภอบานไผ  ไฟฟาท่ีนําไปใชประโยชนมีหลายประเภท ไดแก บานพัก

อาศัย เพ่ือการพาณิชย  การอุตสาหกรรม  สวนราชการ  สําหรับไฟฟาสาธารณะท่ีเปนการใหแสงสวางตามถนน

สายตางๆ และท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาลนั้น เทศบาลมีหนาท่ีรับผิดชอบใหมีไฟฟาสาธารณะและตองขยาย

เขตไฟฟาสาธารณะออกไปตามความจําเปน  อีกท้ังจะตองมีการบํารุงรักษาโคมไฟ  หลอดไฟฟา  และอุปกรณ

เม่ือเกิดการชํารุดเสียหาย  ปจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีไฟฟาใชคิดเปนรอยละ 100 

 5.3 การประปา  

   การประปา ประชาชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผบางสวนยังไมไดรับการบริการของการ

ประปา ในปจจุบันการประปาภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผอยูในความควบคุมรับผิดชอบของสํานักงานประปา

การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน สาขาบานไผ โดยอาศัยแหลงน้ําจากแกงละวาเปนแหลงน้ําดิบเพ่ือการ

ผลิตน้ําประปาใหอําเภอบานไผ  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จะมีประปาใชคิดเปนรอยละ 98 และ

บางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชคิดเปนรอยละ 2 เนื่องจากมีการขยายตัวในการปลูกสรางบานเรือนข้ึนมา

ใหม  และเทศบาลไดมีการตั้งงบประมาณเพ่ือขยายเขตประปาเปนประจําทุกๆ ป 

 5.4 โทรศัพท  

  โทรศัพท  การบริการดานโทรศัพทในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จะมีการใหบริการเครือขายของ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาบานไผ18บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด0 (มหาชน) 

สํานักงานบริการลูกคา กสท สาขาบานไผและมีเครือขายโทรศัพทเคลื่อนท่ีของหลายคายท่ีใหบริการ เชน คาย 

ทรูมูฟ  คายดีแทค  คายเอไอเอส  เปนตน ซ่ึงมีสัญญาณเครือขายโทรศัพท และสัญญาณอินเตอรเน็ตระบบ 3 G 

4G ใหบริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงประชาชนสวนใหญในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จะ

มีโทรศัพทมือถือใช 

 5.5 ไปรษณีย การส่ือสาร หรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ  

  ไปรษณีย การสื่อสาร การขนสงวัสดุ ครุภัณฑจะมีการใหบริการของ การบริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

สาขาบานไผ (ปณ บานไผ) 17สําหรับการใหบริการตาง ๆ ของไปรษณีย 17จะใหบริการอยู 4 บริการ ดังนี้ 0 บริการ

ไปรษณีย0 บริการการเงิน0 การสะสมตราไปรษณียากร 0 สินคาไปรษณียสําหรับการสื่อสารมวลชนตางๆ  ไดมีความ

เจริญกาวหนามาก และมีการสื่อสารผานระบบเคเบิ้ลและจานดาวเทียมของภาคเอกชน  
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร  

การเกษตรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะ

เปนการใชวัตถุดิบทางการเกษตรเปนหลัก  ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และ



ออย ประชาชนยังมีการบริโภคสินคาดานการเกษตร  และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และ

การประมง จํานวน 5  แหง  คือ  หนองง้ิว  สระสวรรค  หนองลุมพุก  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาวัว  

ถาไดรับการพัฒนา  และปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร 

การประมงได  พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลักการเปลี่ยนแปลงและการแปรผันทาง 
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สภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอนไมตอเนื่องมีอัตราการเสี่ยงสูง  

ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ํา ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร 

ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง เกษตรกรบางสวนไมสามารถใช

น้ําจากแหลงเก็บกักน้ําได  
 

 6.2 การบริการ 

  การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ  

  (1) หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดตั้งข้ึนมาเม่ือป พ .ศ.2546  โดยอยูในความรับผิดชอบ

ของกองการศึกษา ตั้งอยู ณ อาคารดานหนาหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ (ฝงขางประตูทางออก) และเปนศูนย

ภาษาอาเซียน เปดใหบริการแกประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค

   1.1) เพ่ือใหมีหนังสือ วารสาร บทความ เอกสารทางดานวิชาการ ทางการบริหารดานตางๆ  

กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 

 1.2) เพ่ือใหเปนแหลงศึกษาหาความรู ขอมูลขาวสารตาง ๆ ของทางราชการและขาราชการ  

พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 

 1.3) เพ่ือเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม พ .ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ .ศ.2540 และเปนศูนยขอมูล

ของเทศบาล เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. และเปนโครงการตอเนื่องในการท่ีจะพัฒนา

หองสมุดใหมีหนังสือ เอกสาร บทความ ฯลฯ ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 

 (2)การบริการดานการสาธารณสุข 

การบริการดานการสาธารณสุข ของเทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการใหบริการหลายดาน เพ่ือเปน

การใหบริการประชาชนใหครอบคลุมทุกๆ ดาน ตามมาตรฐานของหนวยบริการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน

การใหบริการประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ คือ  

  1. เทศบาลเมืองบานไผ ไดใหบริการดานการสาธารณสุข  โดยเปดศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 (เดิม) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 ครอบคลุมท้ัง 4 ดาน 

คือ ดานการรักษาพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค และฟนฟูสภาพครบวงจรท้ังทันตกรรมและ

การแพทยแผนไทย ภายใตความรวมมือกับโรงพยาบาลบานไผ เปนสถานท่ีบริการท่ีใหบริการประชาชนท่ัวไป  

ซ่ึงเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจําบานและยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  

สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิดและจายยาเม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  

การฉีดวัคซีนปองกันโรคและการควบคุมสัตวท่ีเปนพาหนะนําโรคมาสูคน เชน สุนัขบา หนู แมลงสาบ ยุง เปนตน

   2. ใหบริการหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดยเปด

ใหบริการ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน 

หนวย EMS ของเทศบาลเมืองบานไผ ทํางานกับ EMS โรงพยาบาลบานไผ และกูชีพของมูลนิธิกูภัยบานไผ  ท่ีได

มาตรฐานท้ังบุคลากรและวัสดุอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย ในการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน และผูปวยติดบาน



ติดเตียง สงตอไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลอยางสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ใหบริการเปนท่ี

ประทับใจ  มีความรวดเร็ว  และเสมอภาค 

 (3) การจัดการขยะมูลฝอย   

การจัดการขยะมูลฝอยตนทางและกลางทางของเทศบาลเมืองบานไผ 

1. ปริมาณและลักษณะขยะมูลฝอย 

มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 0.93 กิโลกรัม/คน/วัน และมีองคประกอบขยะมูลฝอย

ทางกายภาพ ดังนี ้
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- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถทําปุยหมักไดรวมท้ังสิ้นรอยละ 58.33 ประกอบดวย เศษอาหารรอยละ 

25.96 และเศษใบไมรอยละ 32.37 

- ขยะมูลฝอยท่ีสามารถรีไซเคิลไดรวมท้ังสิ้นรอยละ 29.48  ประกอบดวย กระดาษรอยละ 

7.78 พลาสติกรอยละ 6.04 ถุงพลาสติกรอยละ 15.21 โลหะรอยละ 0.42 และแกวรอยละ 3.03 

- ขยะมูลฝอยท่ีตองกําจัดรวมท้ังสิ้นรอยละ 9.19 ประกอบดวย กระดาษท่ีไมสามารถรีไซเคิลได

รอยละ 5.38 ยางรอยละ 0.26 ผารอยละ 0.95 ไมรอยละ 0.41 หิน/กระเบื้องรอยละ 1.84 และอ่ืนๆ อีกรอยละ 0.35 

- ขยะอันตรายรอยละ 3 ประกอบดวย หลอดไฟ ถานไฟฉาย กระปองสารเคมี เปนตน 
 

 
รูปแสดงองคประกอบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

2. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเทศบาลเมืองบานไผ 

ขยะมูลฝอยจากครัวเรือน 

ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ขยะท่ัวไป ขยะอันตราย 

-  ธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

-  กิจกรรมรับซ้ือน้ํามัน

ทอดซํ้า 

- ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล 

- ทอดผาปาขยะ 

- น้ําหมักชีวภาพ 

- ทําปุยหมักอินทรีย 

- นําไปเลี้ยงสัตว 

- นําขยะอินทรียเลี้ยง

ไสเดือนดิน 

นําไปกําจัดอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลณ สถานีกําจัด

ขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล เทศบาลเมือง

บานไผ 

เทศบาลเขาไปดําเนินการ

รวบรวมขยะอันตรายใน

ชุมชนปละ 1 ครั้ง และ

เทศบาลจะนําขยะ

อันตรายท่ีรวบรวมได

นําสงองคการบริหารสวน



จังหวัดขอนแกน เพ่ือ

นําไปกําจัดอยางถูกหลัก

สุขาภิบาลตอไป 
 

3. ระบบเก็บรวบรวมและขนสงขยะมูลฝอย 

การเก็บรวบรวมและการขนสง อยูในความรับผิดชอบของงานรักษาความสะอาด ฝาย

บริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีพ้ืนท่ีในเขตรับผิดชอบท้ังสิ้น 16.20ตารางกิโลเมตร 

โดยมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สวนใหญเปนถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร จํานวน 

350 ใบ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 500ใบ และขนาด 240ลิตร จํานวน 500 ใบ  สวนใหญมีสภาพดีและมีฝาปด 
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เทศบาลเมืองบานไผมีพนักงานประจํารถเก็บขนขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 28คนแบงเปนพนักงาน

ขับรถ 9 คน พนักงานเก็บขนทายรถ 19 คน รถเก็บขนขยะมูลฝอยแตละคันประกอบดวยพนักงานเก็บขนขยะมูล

ฝอยประมาณ 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน โดยในแตละวนัรถเก็บขนขยะมูลฝอย 8 คัน จะใหบริการเก็บขน

วันละ1เท่ียว ยกเวนรถแบบขอเก่ียวเก็บขนขยะในตลาดสด จํานวน 4 เท่ียวตอวัน และรถขยะอัดทาย หมายเลข

ทะเบียน 85-0058 เก็บขนวันละ 2 รอบ โดยมีรายละเอียด ดังตารางดานลางนี้ 
 

ตารางการปฏิบัติงานการเก็บขนขยะมูลฝอย 

หมายเลข

ทะเบียน 
ประเภทรถ ความจุ 

ป พ.ศ. ท่ีซ้ือ 

(อายุการใชงาน) 

จํานวนเท่ียวในการ

เก็บขนขยะตอวัน 

เวลาในการ

ปฏิบัติงาน 

85- 3787 อัดทาย 14 ลบ.ม. ก.พ. 2559 1 18.00 – 02.00 น. 

85-0058 อัดทาย 6 ลบ.ม. 
พ.ย. 2556 

(3 ป) 
2 

05.00 – 13.00 น. 

18.00 – 02.00 น. 

82-7852 อัดทาย 12 ลบ.ม. 
ส.ค. 2543 

(16 ป) 
1 18.00 – 02.00 น. 

82-8362 อัดทาย 12 ลบ.ม. 
2544 

(15 ป) 
1 18.00 – 02.00 น. 

82-8363 อัดทาย 12 ลบ.ม. 
2544 

(15 ป) 
1 18.00 – 02.00 น. 

83-0493 แบบขอเก่ียว 8 ลบ.หลา 
ก.ย. 2545 

(14 ป) 
4 08.30 – 16.30 น. 

83-5274 อัดทาย 6 ลบ.ม. 
ก.ค. 2548 

(12 ป) 
1 18.00 – 02.00 น. 

83-9923 อัดทาย 4 ลบ.ม. 
2552 

(7 ป) 
1 18.00 - 02.00 น. 

 

 การจัดการขยะมูลฝอยปลายทางของเทศบาลเมืองบานไผ  

1. ท่ีตั้งระบบกําจัดขยะมูลฝอย 



สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งอยู กิโลเมตรท่ี 19 ถ.แจงสนิท ต.หินตั้ง 

อ.บานไผ จ.ขอนแกน อยูหางจากเทศบาลเมืองบานไผ เปนระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีในการกําจัด

ขยะมูลฝอยท้ังสิ้น 55 ไร (เทศบาลฯ จัดซ้ือเอง) เปดใชฝงกลบขยะมูลฝอยตั้งแต ป พ.ศ. 25 45 สภาพแวดลอม

โดยรอบเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร พ้ืนท่ีรกรางวางเปลา และอยูติดกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
ภาพแสดงตําแหนงท่ีต้ังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผ 
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2. วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย 

การกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผใชวิธีการฝงกลบตามหลักวิชาการ ( Engineered 

Landfill) ระบบประกอบดวย บอฝงกลบขยะ จํานวน 3 บอ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ อาคาร

สํานักงาน อาคารบานพัก อาคารจอดและโรงซอมบํารุง อาคารชั่งน้ําหนัก อาคารปอมยาม โรงลางรถ โดย

เทศบาลฯ ไดนําขยะมูลฝอยมาจัดการดวยวิธีการฝงกลบตามหลักวิชาการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) ใหความเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยเนนการจัดการขยะ

รูปแบบใหมเพ่ือแปรรูปขยะเปนพลังงานและสงเสริมภาคเอกชนลงทุนระบบกําจัดขยะ และจังหวัดขอนแกนได

กําหนดกลุมพ้ืนท่ี ( Cluster) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยออกเปน 5 กลุม โดยพิจารณาจากปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีมีการรวบรวมไปกําจัดและสภาพพ้ืนท่ี ซ่ึงกลุมพ้ืนท่ีอําเภอบานไผ เปนกลุมท่ี 3 มีเทศบาลเมืองบานไผเปน

เจาภาพ ปจจุบันมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในอําเภอบานไผจํานวน 10 แหง ไดลงนามในบันทึกขอตกลง 

(MOU) วาดวยความรวมมือสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอย กับ เทศบาลเมืองบานไผ 

ปจจุบัน (สิงหาคม 2559) เทศบาลเมืองบานไผมีปริมาณขยะมูลท่ีตองกําจัด ประมาณ  25–26 

ตัน/วันและมีปริมาณขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล ท้ัง 9 แหง และเทศบาลตําบล 1 แหง ในเขต

อําเภอบานไผ ไดนําขยะมูลฝอยมากําจัดรวมอีกประมาณ 21-22 ตัน/วันรวมปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตองกําจัด

ท้ังสิ้น 46-47 ตัน/วัน 

เทศบาลเมืองบานไผไดรับการอนุมัติงบประมาณ วงเงินรวม 46,800,000 บาท ในการ

ดําเนินงานโครงการปรับปรุงศูนยจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบานไผภายใตแผนปฏิบัติ

การดานสิ่งแวดลอมระดับจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูกพันงบประมาณป พ.ศ. 2559 - 2560 จาก

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการ 

 (4) ศูนยบริการประชาชน One Stop Service ของเทศบาลเมืองบานไผ ใหบริการอยางรวดเร็ว  

ถูกตอง ครบถวน บริการดวยคุณภาพ ประทับใจ ไดมีการจัดตั้งศูนยบริการรวม ในเรื่องการบริการสาธารณะ

ตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ  และ



การรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนท่ัวไป  การบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ    ซ่ึงสถานท่ีตั้ง

ของศูนยบริการเทศบาลฯ  ไดจัดตั้งไวใหบริการบริเวณชั้นลางของอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 

 (5) การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 

1. การระบายน้ํา เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําและรางระบายน้ํา เพ่ือ

ใชสําหรับระบายน้ําท้ิงจากครัวเรือนและระบายน้ําฝนโดยเฉพาะในชวงฤดูฝนเขตเทศบาล มีความยาวรวม

ประมาณ 66,000 เมตร 

กรณีทอระบายน้ําอุดตัน เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินโครงการขุดลอกทอระบายน้ํา ภายใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือชวยใหน้ําไหล (ระบายไดดีข้ึน) ในชวงหนาฝนทอระบายน้ําสวนใหญฝงอยูใตดินขาง

ถนน เม่ือการใชงานผานไป ตะกอนจากน้ําท้ิงของครัวเรือนและฝุนผงจากผิวจราจรท่ีตกสูทอระบายมีปริมาณ

สะสมเพ่ิมมากข้ึนทําใหหนาตัดของทอระบายน้ําในชวงฝนตกจะระบายไดลาชา จึงตองทําการลอกทอระบายน้ํา

เพ่ือขยายพ้ืนท่ีของทอใหเทากับของเดิมถึงจะทําใหการระบายน้ําดีข้ึน 

2. ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบานไผไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษาออกแบบ

รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5,000,000 บาท 

ซ่ึงไดดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และเทศบาลเมืองบานไผไดรับการอุดหนุน

งบประมาณโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการ 
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คุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงินงบประมาณรวม 99,050,000 บาท 

ผูกพันงบประมาณป พ.ศ.2556-2561 จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบันอยูในระหวางดําเนินการ 

 (6) การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณภัย ประกอบไปดวย สถานปีองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 2 สถานี สํานักงานเทศกิจ  ศูนยวิทยุสื่อสาร 1 แหง เจาหนาท่ีท้ังหมด 31 คน แบงเปน

พนักงานเทศบาลสามัญ จํานวน 5 คน ลูกจางประจํา 7 คน พนักงานจางตามภารกิจ 6 คน พนักงานจางท่ัวไป 

13 คน มีเครื่องมือเครื่องใชประกอบดวย รถยนตดับเพลิงขนาดบรรจุน้ํา 1,000 ลิตร จํานวน 3 คัน  รถบรรทุก

น้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 3 คัน รถบรรทุกน้ําขนาด 12,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 

จํานวน 2 คัน รถยนตตรวจการณเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 4 คัน รถจักรยานยนตเคลื่อนท่ีเร็ว จํานวน 2 คัน เครื่อง

สูบน้ําชนิดหาบหาม จํานวน 1 เครื่อง  เครื่องสูบน้ําเล็ก จํานวน 3 เครื่อง  วิทยุสื่อสารแมขาย จํานวน 2 เครื่อง  

วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  จํานวน 25 เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง จํานวน 140 เครื่อง ศูนยอปพร.      

1 แหง และมีเจาหนาท่ีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 353 คน 

 (7) โรงฆาสัตว   ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   โดยเทศบาลเมืองบานไผ

ไดดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานแลวเสร็จเม่ือ ปงบประมาณ 2553  เพ่ือรองรับและพัฒนาการ

ใหบริการของเทศบาลใหไดมาตรฐาน 

 (8) สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี จํานวน 1 แหง ตั้งอยู

บริเวณอาคารพาณิชยหนาตลาดเทศบาล 4  

 ( 9) บริการอินเตอรเน็ตฟรี  เทศบาลเมืองบานไผ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ซ่ึงในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทในวิถีชีวิตของ

ชุมชนการพัฒนาชุมชนใหเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  การประยุกตใชเครื่องมือเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดสรางประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม  มุงเนนเพ่ือสรางองคความรู  แลกเปลี่ยน



สินคาการเปดตลาดแนวใหมใหกับชุมชน ตลอดจนเปนการสรางเครือขายสังคมแหงการชวยเหลือ เก้ือกูลผาน

อินเตอรเน็ต  การใหบริการชุมชนผานแนวคิด Social Networking จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ดังนั้น

เทศบาลเมืองบานไผจึงไดดําเนินการ โครงการเมืองไผไอที เพ่ือใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายฟรีแก

ประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียนนักศึกษาและผูท่ีมีความตองการสนใจท่ีจะใชอินเตอรเน็ต เพ่ือหาความรูขอมูลตางๆ 

บนระบบอินเตอรเน็ต โดยไดทําการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณไรสาย จํานวน 15 จุด ซ่ึงไดแก 1.ศูนยการเรียนรู

เทศบาลเมืองบานไผ  2.ศาลากลางน้ํา ท่ีวาการอําเภอบานไผ  3.บริเวณตลาดไนทเทศบาลเมืองบานไผ  4.ศาลา

ชุมชนแกวทรานี 5.ศาลาชุมชนจัดสรร  6.ศาลาชุมชนโนนสะอาด  7.ศาลาชุมชนโนนสวาง  8.ศาลาชุมชนสมหวัง

สังวาล  9.หนาโรงเรียนกรุณาศึกษา  10.หนาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ  11.หนาศูนยสุขภาพชุมชนบานไผเกา  

12.หนาโรงเรียนแสงทองประชาสรรค  13.หนาโรงเรียนบานเก้ิง  14.หนาศูนยสุขภาพชุมชนบานเก้ิง  15.ศาลา

ชุมชนกกแดง 

  นอกจากนั้นยังมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการอินเตอรเน็ต  ณ ศูนยบริการรวมสํานักงาน

เทศบาลเมืองบานไผ และสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายบริเวณรอบๆสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ โดยเปด

บริการฟรีในวันเวลาราชการ ตั้งแต 08.30–16.30  เพ่ือเปนสงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผได

เขาถึงระบบอินเตอรเน็ตท่ีเร็วและทันสมัย ในการใหบริการเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารและสืบคนขอมูลในดาน

ตางๆ ตลอดจนการรับรูขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ท่ัวถึง ตอไป 

 (10) การใหบริการขอมูลขาวสารผานเสียงไรสาย  The voice of banphai สงตรง ฉับไว ถึงใจ

ประชาชน ดวยระบบการสงขอมูลขาวสารโดยตรงจากทางเทศบาลเมืองบานไผ ผานระบบเสียงไรสาย ครอบคลุม

ท้ัง 43 จุด ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร เหตุการณปจจุบัน ท่ีถูกตอง  
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รวดเร็ว  โดยตรง และสามารถท่ีโทรเขามาเพ่ือแจงรองทุกขตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ไดทันที นอกจากนั้นการ

แจงขอมูลตางๆ  ยังสงผลใหประชาชนสามารถเขามารับบริการหรือมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล

เมืองบานไผ  สงผลใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปนอยางยิ่ง 

 (11) การใหบริการเชิงรุก “หนวยทันใจ ถึงบานถึงใจประชาชน”  เปนชุดหนวยทันใจ เพ่ือแกไข

ปญหาของประชาชน ท่ีไดรองเรียน/รองทุกข เขามาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  เปนการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว คือ 

ท.ท.ท. (ทันทีทันใจ) ปญหารองเรียน/รองทุกขไดรับการแกไข บริการดี  สะดวก รวดเร็ว  สามารถไดออกทํางาน

ทุกวัน  ผลการดําเนินการประชาชนมีความพอใจในการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผมากข้ึนและปญหาการ

รองเรียนก็นอยลง  

 6.3 ดานการทองเท่ียว  

  มีแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน วัดโพธิ์กลาง(หลวงปูพุทธกุกุ)  วัดคุม

จัดสรร (วัดหลวงปูนิล) และมีสถานท่ีแหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตร คือ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน 

เปนสถานศึกษาสวนกลาง สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน มีพ้ืนท่ีใหบริการครอบคลุม 6 จังหวัด คือ 

อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลําภู และขอนแกน และมีสินคาของท่ีระลึก ประเภทอาหาร คือ 

กุนเชียง  แหนม  ปลาสม สําหรับการคมนาคมไปสูแหลงทองเท่ียว สะดวก และเชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได มีเทศกาล

ทองเท่ียว งานวันข้ึนปใหม งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ งานประเพณีสงกรานต งานแหเทียนเขาพรรษา งาน

ประเพณีลอยกระทง และถนนคนเดินเพลินเมืองไผเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในอําเภอบานไผ ใหเปนแหลงรวม

สินคา  เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เปนเวทีประชาสัมพันธ ผลงานและเผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและ



หนวยงานตางๆ  เปนการกระตุนเศรษฐกิจของอําเภอบานไผ ประชาชนไดรับจับจายใชสอยซ้ือสินคาหลากหลาย

ชนิดใหเลือกอาทิ เชน สินคา แฮนดเมด  สินคาแฟชั่น อาหารสะอาด รสชาติอรอย ซ่ึงประหยัดงบประมาณใน

การเดินทางเขาไปในตัวเมืองจังหวัดขอนแกน ก็สามารถมาจับจายใชสอยไดสะดวก เปนจุดท่ีจะใหมาเท่ียว ชิม   

ช็อป มีข้ึนทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-21.00 น.ณ บริเวณถนนหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ โดยถนนคนเดินเพลิน

เมืองไผ ไดเปนท่ีรูจักแพรหลายและเปนท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป 

  6.4 ดานอุตสาหกรรม 

  มเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ท่ียังสามารถเขาไปสงเสริม และ

พัฒนาได วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไมขาดแคลน มีแรงงานจํานวนมาก และ

คาจางไมแพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงท้ังทางรถยนตและรถไฟ  ท่ีดินเพ่ือใชเปน

ท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนท่ี  

 6.5  ดานการพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอบานไผ  การ

คมนาคมมีความสะดวก ท้ังทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนท่ี ผูประกอบการพาณิชยกรรม/ 

การคาสวนใหญเปนลักษณะของการขายสง-ปลีก และมีการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวดวยการสงเสริม

และสนับสนุนใหมีศูนยกลางการจับจายซ้ือของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาท่ีมี

มาตรฐานท้ังทางดานราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิทัศน

ใหสวยงามและพัฒนาขอมูลแหลงสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเผยแพรประชาสัมพันธ

สงเสริมใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมี

ระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมอาชีพใหไดมาตรฐานทุกข้ันตอน 

พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง  รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซ่ึงกัน

และกัน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  สําหรับกลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ยังเปนกลุมเล็กๆ เปนการผลิตในครัวเรือน เชน 

กลุมผลิตภัณฑถ่ัวตัด กลุมผลิตขนมกะหรี่ปบ กลุมผลิตกระเปา ผลิตภัณฑขาวแตน น้ําแตงโม กลุมผลิตไมกวาด 

กลุมเย็บผา กลุมผลิตภัณฑปลาสม กลุมผลิตภัณฑพรมเช็ดเทา และกลุมเพาะเห็ด ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผ ไดมี

การสงเสริมและจัดฝกอบรมอาชีพตางๆ ใหกับประชาชนในเขตเทศลบาล ซ่ึงสามารถสรางอาชีพ  สรางรายได

ใหกับประชาชน ผูท่ีมีอาชีพเดิมและผูท่ีวางงานไดเขามาฝกอบรมเปนท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม สําหรับ

ประชาชนผูสนใจสามารถรวมกลุมกันและสามารถขอใหเทศบาลฝกอบรมในหลักสูตรท่ีสนใจได 

  ในอําเภอบานไผมีสถาบันทางดานเศรษฐกิจและดานการเงินเปนจํานวนไมนอย ท้ังของภาครัฐ

และเอกชนเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจในรูปแบบตางๆ และการดําเนินงานของภาครัฐดวย ซ่ึงในปจจุบันมี

สถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารตางๆ อยู 9 แหง  ในอําเภอบานไผ ดังรายละเอียดดังตาราง 

                      ตารางแสดงรายชื่อธนาคารในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ลําดับ ช่ือธนาคาร จํานวน(แหง) 

1 

2 

3 

4 

ธนาคารธนชาต สาขาบานไผ 

ธนาคารกสิกรไทยสาขาบานไผ 

ธนาคารออมสิน สาขาบานไผ 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบานไผ 

1 

1 

1 

1 



5 

6 

7 

8 

9 

ธนาคารทหารไทย สาขาบานไผ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบานไผ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ สาขาบานไผ 

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาบานไผ 

ธนาคารกรุงไทย สาขาบานไผ 

1 

1 

1 

1 

1 

รวม 9 

 โดยรวมแลวเทศบาลเมืองบานไผมีปจจัยดานตางๆท่ีมีสวนสงเสริมใหเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ

และสังคมอยางมาก  ซ่ึงสอดคลองกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีเมืองของเทศบาล  

 6.6 ดานแรงงาน 

 ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป อาชีพเกษตรกรรม  

อาชีพคาขาย  ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ประชาชนมีความผูกพันและความสัมพันธในลักษณะของสังคมเมือง

ก่ึงชนบท  จะมีความเก้ือกูล รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากรในวัยแรงงานมาก และสามารถทํางานได

เฉพาะในงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีไดดี  ประชากรเคลื่อนยายแรงงานออกนอกภาคเกษตรมากข้ึนบานเรือนมีการ

ขยายตัวของชุมชนออกไปและจะตั้งอยูตามแนวเสนทางคมนาคม คือ ทางรถไฟ และทางรถยนต  และมีการ

เคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวคอนขางสูงแรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับ

ความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม อาชีพในทองถ่ินมีนอยไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชากรวัยแรงงาน   
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

  7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 

  เทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งอยูบริเวณแองโคราช  มีลักษณะเปนท่ีราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณ

เทือกเขาและท่ีสูงทางดานทิศตะวันตกและดานทิศใต นอกจากนี้ยังมีแนวเทือกเขาภูพานลอมรอบทางดานทิศ

ตะวันออก และดานทิศเหนือ จึงทําใหพ้ืนท่ีตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี  มีแมน้ําชีไหลผานเปนลําน้ําแบง

เขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท  เปนท่ีราบสูงโดยสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 150–300 เมตร 

แผนดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา พืชพันธุธรรมชาติโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนทุงหญาและปาโปงแบบ

ปาไมผลัดใบ 

1-21 

 

  ทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอําเภอดานสุดทาย

กอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตั้งอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ ถนนมิตรภาพ และมีทางรถไฟสาย

หลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซ่ึงทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาคได เชน จังหวัด

มหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการ

พัฒนาเทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เปนพ้ืนท่ีซ่ึงไมอยูในเขตอิทธิพลของมรสุม

โดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา และดิน มีพ้ืนท่ีท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาไดอีกมาก และราคา

ท่ีดินไมสูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ การขยายตัวดานการคมนาคม การ

ลงทุน ระดับอําเภอ  จังหวัดและเหมาะท่ีจะเปนท่ีตั้งคลังสินคาการเกษตร และสินคาอ่ืน ๆ มีความพรอมในดาน

ของปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม และพรอมท่ีจะพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวงของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอการพัฒนาทองถ่ินท้ังทางตรงและทางออม 



มีทรัพยากรดานแรงงานเปนจํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสูจังหวัดทําไดสะดวก ท้ังทางรถยนตและทางรถไฟ 

ทางอากาศ และมีระบบการสงตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

 7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

 ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การปลูกขาว มันสําปะหลัง ออยและ

พืชผักสวนครัว ตางๆ เปนตน สําหรับตลาดรองรับสินคาทางการเกษตร ก็จะมีพอคาคนกลางมาคอยรับซ้ือพืชผล

ทางการเกษตร  แตราคาก็ตกต่ํา เพราะไมมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลาง สําหรับการทําเกษตรในปจจุบันนี้จะ

มีตนทุนท่ีสูงมาก  มีการใชสารเคมี และก็มีการรณรงคใหเกษตรกรใชปุยชีวภาพใหมากข้ึน คาแรงงานก็สูงข้ึน  

เนื่องจากขาดแรงงานดานการเกษตร  สําหรับประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนมาก แตไดมีการไปทํางานโรงงาน 

หรือทํางานตางจังหวัดเปนจํานวนมาก เกษตรกรตองใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการเกษตร ซ่ึงมีตนทุนสูง แต

ราคาผลผลิตตกต่ําซ่ึงเปนปญหาของเกษตรกรท่ีตองไดรับการชวยเหลือและแกไขปญหาจากทางรัฐบาล 

 พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและการแปรผันทาง

สภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน ไมตอเนื่อง มีอัตราการเสี่ยงสูง  

ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร  

ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง หนวยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการ

นอย ไมเพียงพอท่ีจะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใชน้ําจากแหลงเก็บกักน้ําได 

 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการผลิต  เนื่องจาก

สวนใหญเกษตรกรยากจน ใชวิธีการผลิตแบบเดิมทําใหการผลการผลิตต่ํา คุณภาพไมดี ไมไดมาตรฐาน ไมคุมกับ

การลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอ่ืนแทน  เนื่องจาก

รายไดดีกวา 

 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอยขาดการรวมกลุมทําใหแตละ

รายมีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิตความไม

แนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการพัฒนาเศรษฐกิจใน

สาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรในภาคเกษตรบางสวนไมมี

กรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานท่ีดินท่ีใชในการเกษตรกรรม  

รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด 
 

  7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 แหลงน้ําในเขตเทศบาลเมืองบานไผมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยูหลายแหง คือหนองน้ําและบึง

ธรรมชาติ  เปนลําน้ําขนาดเล็กมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล ไดแก ลําหวยทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู

หางจากตัวเมืองไปตามถนน แจงสนิท ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ และลําหวยจิก ซ่ึงเปนลําหวยท่ีแยกมาจาก 
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แมน้ําชี ไหลผานเทศบาลเมืองบานไผ ใชประโยชนเพ่ือการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร สวนแกงละวาตั้งอยู

ในเขตตําบลโคกสําราญอยูหางตัวอําเภอบานไผ  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแกน ประมาณ 10 

กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร การประปาบานไผอาศัยน้ําท่ีแกงละวานี้เปน

แหลงน้ําดื่ม  เพ่ือผลิตน้ําประปาใหกับชุมชนบานไผไดตลอดป  
 

  7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

  พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีแหลงน้ําสาธารณะประเภท หวย หนอง บึง  แหลงเปนแหลงกัก

เก็บน้ําเพ่ืออุปโภค  บริโภค  ท่ีสําคัญไดแก  



  -ลําหวยยางและลําหวยนอย ไหลมารวมกันเปนลําหวยจิกจากดานทิศใตของเทศบาล  มีความ

ยาวในเขตเทศบาลประมาณ 0.7 กิโลเมตร 

  -หนองง้ิวตั้งอยูบริเวณหลังวัดปาสุมนามัย มีพ้ืนท่ีประมาณ 20 ไร โดยคิดเปนพ้ืนท่ีเก็บกักน้ํา

ประมาณ 52,800 ลูกบาศกเมตร 

  -สระสวรรค ตั้งอยูบริเวณบานเก้ิง  มีพ้ืนท่ีประมาณ 5 ไร หรือคิดเปนพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ 

5,928  ลูกบาศกเมตร 

  -หนองลุมพุก ตั้งอยูท่ีบานหนองลุมพุก  มีพ้ืนท่ีประมาณ  5  ไร  

  -สระน้ําท่ีวาการอําเภอบานไผ  มีพ้ืนท่ีประมาณ 2 งาน  

  -สระคึกฤทธิ์  มีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําประมาณ  3,200 ลูกบาศกเมตร  

 แหลงน้ําชลประทาน  ท่ีสําคัญ ท่ีอยูพ้ืนท่ีใกลเคียงเขตเทศบาลเมืองบานไผ  คือ 

 1) อางเก็บน้ําหวยทราย  ตั้งอยูท่ีตําบลในเมือง อําเภอบานไผ ใชประโยชนในการเกษตรและ

การประปาจุน้ําได 2,335,440  ลูกบาศกเมตร  มีคลองสงน้ําสายใหญฝงสายยาว 3 ,300 เมตร คลองซอย ฝงขวา

ยาว 1,250 เมตร 

 2) แกงละวา  ตั้งอยูท่ีตําบลโคกสําราญ อําเภอบานแฮด ใชประโยชนในการประปา จุน้ําได  

37,033,000  ลูกบาศกเมตร  อยูหางจากตัวอําเภอบานไผ  ไปตามถนนมิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแกนประมาณ 

12 กิโลเมตร และแยกจากถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตกอีก 7 กิโลเมตร ไมมีคลองสงน้ํา 

 3) ฝายหนองหนาวัว  จุน้ําได  1,391,360 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูท่ีตําบลบานไผ ใชประโยชนใน

การเกษตร ปจจุบันไมมีคลองสงน้ํา 

  เนื่องจากมีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ

สําหรับท่ีจะทําไร  ทํานา  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนท่ีตั้งของอาคารพาณิชย  บานเรือน

และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแหง เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพ่ือการเกษตร  โรงงาน

ยาสูบ  เปนตน 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 8.1 การนับถือศาสนา 

 ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  มีชุมชนท้ังสิ้น 39 ชุมชน มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 28,436 คน  

ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาไดแก ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาอ่ืนๆ ดังนั้นจึง

มีศาสนสถานอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผจํานวนมาก ดังนี้ 

 -ศาสนสถานของศาสนาพุทธ  จํานวน 9 แหง  ไดแก 

   1. วัดนันทพิมพาราม  

   2. วัดปาชัยวารินทร 

   3. วัดคุมจัดสรร  

   4. วัดจันทรประสิทธิ์  
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   5. วัดโพธิ์ศิริโสภณ  

   6. วัดโพธิ์ชัย  

   7. วัดศรีบุญเรือง  

   8. วัดโพธิ์กลาง  

   9. วัดเอ่ียมไพบูลย  



 -ศาสนสถานของศาสนอิสลามจํานวน 1 แหง ไดแก 

   1. มัสยิดดารุลอามาน  อําเภอบานไผ 

 -ศาสนสถานของศาสนาคริสต  จํานวน 2 แหง ไดแก 

   1. โบสถแมพระประจักษเมืองลูรด 

   2. คริสตจักรบานไผ 

 8.2 ประเพณแีละงานประจําป 

  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานตลอดท้ังป 

“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” การจดักิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทย เชน ประเพณีวันลอยกระทง 

ประเพณีวันข้ึนปใหมประเพณีบุญกุมขาวใหญประเพณีวันสงกรานต ประเพณีบุญเบิกบาน(บุญซําฮะ) ประเพณี

แหเทียนเขาพรรษา  ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ  ประเพณีบุญมหาชาติ (พระเวสสันดร)วัน

เทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอน  ประเพณีกินเจ (พุทธญาณสมาคม) อําเภอบานไผ  งานประเพณีสืบสาน

วัฒนธรรมของสมาคมปุงเถากง-มา (งานง้ิว)  ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ใหความสนใจและมารวมกิจกรรมท่ีเทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดข้ึนเปนประจําทุกๆ ป 

 8.3 ภูมิปญหาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดกิจกรรมสงเสริมและปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษและฟนฟู

วัฒนธรรมอีสาน โดยการรณรงคและสงเสริมใหมีการสวมใสผาพ้ืนเมือง  รวมท้ังการจัดงานวันอีสาน โดยมีการจัด

กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงดนตรีพ้ืนบาน เชน ประกวดแขงขัน ดีดพิณเปาแคน และหมอลํากลอนประยุกต และ

ประชาชนใหความรวมมือในการแตงกายสวมใสผาพ้ืนเมือง  สําหรับภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน   

 8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

   เทศบาลเมืองบานไผ ไดมีการสงเสริมสินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก  ของฝากจากเมืองบานไผ  

ซ่ึงปจจุบันก็มีสินคาเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย  และซ้ือเปนของฝากจากบานไผ  คือ กุนเชียง  แหนม  ปลาสม  

และกระติบขาว  ท่ีเปนสินคาพ้ืนเมืองของบานไผ 

   สําหรับของฝากท่ีเปนท่ีรูจักของคนท่ีผานอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  จะรูจักกันก็คือ  บาน

ขนมคุณภัทราตั้งอยูท่ี 415/4 หมูท่ี 20 ถนนมิตรภาพ0 อยูระหวางแยก18บานไผ18 และแยกบานเก้ิง 0 อําเภอ 18บานไผ 18เปน

รานขายขนมหวานเบเกอรี่ของฝากแนวใหมจากบานไผ พรอมท้ังเปนรานอาหาร 2รานของหวาน 0 รานกาแฟ 2ขนมท่ี

ข้ึนชื่อคือ 18ขนม18บัวหิมะ0 ขนม18ไดฟูกุ0 ขนม18โมจิมรกต น้ําสมุนไพร เคก และเบเกอรี่ตางๆ ราคาไมแพง 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 9.1 น้ํา 

 แหลงน้ํา ไดแก หนองน้ําและบึงธรรมชาติ เปนลําน้ําขนาดเล็กมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล ไดแก ลําหวย

ทราย ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยูหางจากตัวเมืองไปตามถนนแจงสนิท  ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ 

และลําหวยจิก  ซ่ึงเปนลําหวยท่ีแยกมาจากแมน้ําชี ไหลผานเทศบาลเมืองบานไผ ใชประโยชนเพ่ือการเกษตร

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,100 ไร  สวนแกงละวาตั้งอยูในเขตตําบลโคกสําราญ  อยูหางตัวอําเภอบานไผ  ไปตามถนน

มิตรภาพทางไปจังหวัดขอนแกน ประมาณ 10 กิโลเมตร  และแยกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีก 7 กิโลเมตร 

การประปาบานไผอาศัยน้ําท่ีแกงละวานี้เปนแหลงน้ําดื่ม  เพ่ือผลิตน้ําประปาใหกับชุมชนบานไผไดตลอดป  

 

1-24 

 

  9.2 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 



  ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเปนท่ีราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนท่ีเนินสูง  ดานทิศ

ใตเปนท่ีราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจิก  ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  แหลง

เก็บกักน้ําประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาวัว  เปนอางเก็บน้ําซ่ึงกรมชลประทานสรางข้ึน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้ง

อําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร  และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเก็บน้ําท่ีกรมชลประทาน

สรางข้ึนเชนกัน  ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอางเก็บน้ํา  

“แกงละวา” ตั้งอยูหางจากท่ีตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ ประมาณ 12 กิโลเมตร ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาค  

ไดใชแหลงน้ําแหงนี้เปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับและการเบิกจายงบประมาณ  

    ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

1.1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค  ดังนี้ 
      

 1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ปจจัยตางๆภายในองคกร ท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งหรือเปน

จุดแข็งขององคกรท่ีจะนําไปสูการไดเปรียบ เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 

  1. ผูนํามีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศนท่ีดีกวางไกล  

  2. มีสินคาโอท็อป (กุนเชียง แหนมสด บานขนมคุณภัทรา)  

  3. ศูนยกลางกระจายสินคา (ตลาดเชา ไนทพลาชา ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ)  

  4. มีแหลงเรียนรู (ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง   

   สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน) 

  5. มีเสนทางคมนาคมไปจังหวัดตางๆ  ท้ังทางรถยนต  และทางรถไฟ  

  6. มีลําหวยไหลผาน คือ ลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยยาง  

  7. มีสถาบันทางการเงินหลายแหง  
 

2.  จุดออน (W หรือ Weaknesses) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายในองคกรท่ีทําใหเกิดความออนแอ หรือ

เปนจุดออน นําไปสูการเสียเปรียบ เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพภายใน คือ 

  1. ประชากรขาดระเบียบวินัยและจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

  2. ประชากรแฝงจํานวนมาก  มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมสงผลตอเงิน  

             อุดหนุนของเทศบาลและรายจาย 

  3. ไมมีศูนยกระจายสินคาและแลกเปลี่ยนสินคาชุมชน  

  4. ปญหาสภาพน้ําในชุมชนมีความสกปรก  

  5. ใชบุคลากรไมตรงกับงาน  

  6. วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร บางอยางเสื่อมคุณภาพ  

  7. ขาดการประสานงานและการสื่อสารท่ีตรงกันในองคกร  

  8. งบประมาณไมเพียงพอ  

  9. ขาดการนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

  10. ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดครบถวน  
 



3. โอกาส (O หรือ Opportunities) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเอ้ือประโยชนใหซ่ึงเปน

โอกาสท่ีชวยสงเสริมการดําเนินงาน คือ 

  1. เปนศูนยกลางการคมนาคม (ทางหลวงหมายเลข 2/ถนนแจงสนิท) (รถไฟรางคูหนองคาย,  

   นครพนม) 

  2. เปนเมืองกระจายสินคา (สินคาโอท็อป)  
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3. เปนศูนยกลางดานการศึกษาและแหลงเรียนรู (มีสถานศึกษาท่ีสําคัญท่ีเปนแหลงเรียนรู เชน    

   ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิม  

   พระเกียรติ จังหวัดขอนแกน และพระพุทธบาทหินลาด) 

  4. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี คือ 1. มีระบบกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย ขยะ     

   2.มีพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา  3.ภูมิทัศนเมืองท่ีดี และการวางผังเมืองท่ีดี) 

  5. ผูนํามีความเขมแข็งทําใหมีโอกาสไดรับเงินงบประมาณจากภายนอกเพ่ิมข้ึน  
 

4. อุปสรรค (T หรือ Threats) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

1. มีประชากรแฝงจํานวนมาก  หรือประชากรจรจํานวนมาก 

2. ขาดความผูกพันในทองถ่ิน 

3. ยาเสพติดและอาชญากรรม 

4. การวางงาน (การพนัน  พ่ึงพาลูกหลาน  ผูสูงอายุ) 

5. คานิยมในการดํารงชีพ 

6. ขาดแคลนแหลงน้ํา 

7. ปญหาสิ่งแวดลอม (ขยะ) 

8. แรงงานตางดาว  กอใหเกิดอาชญากรรมและโรคติดตอ 

 

1.1.2 การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

เปรียบเทียบจํานวนงบประมาณท่ีตั้งไวตามเทศบัญญัติรายจายประจําปกับการเบิกจายงบประมาณ

ประจําป รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบการตั้งงบประมาณ และการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการท้ังส้ิน 

งบประมาณ คิดเปน

รอยละ ตั้งไว จายจริง 

1.การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

11 620,000 491,188.00 7.92 



2.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมือง

ใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

44 15,046,380 7,130,343.52 47.39 

3.การพัฒนาทุนมนุษย 56 23,904,380 21,625,971.30 90.47 

4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด

เทศบาลใหไดมาตรฐานในทุกระบบและสงเสริม 

สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต

เทศบาล 

19 2,868,600 1,052,401.71 36.69 

5.การแกไขปญหาความยากจน 10 800,000 707,508.00 88.44 

6.การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 6 550,000 436,100 79.29 

7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 37 5,206,500 4,541,550.28 87.23 

รวม 183 48,995,860 35,985,062.81 73.45 
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การตั้งงบประมาณ และการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการท้ังส้ิน 

งบประมาณ คิดเปน

รอยละ ตั้งไว จายจริง 

1.การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปน

เมืองนาอยู 

77 8,768,760 8,008,117.69 91.33 

2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 

36 2,636,200 1,813,602 68.80 

3.การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือ

การบริการประทับใจ 

43 6,059,100 5,712,293 94.28 

4.การสงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน 98 38,479,000 28,097,665.89 73.02 

รวม 254 55,943,060 43,631,678.58 77.99 

 

การตั้งงบประมาณ และการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 

ยุทธศาสตร 

งบประมาณ 2559 งบประมาณ 2560 

จํานวน

โครงการ ตั้งไว จายจริง 

คิด

เปน

รอยละ 

จํานวน

โครงการ 
ตั้งไว 

1.เพ่ิมปริมาณการจําหนาย

สินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมาก

ข้ึน 

1 150,000 48,430.00 32.29 1 150,000 

2.พัฒนาทักษะและคุณภาพ 2 70,000 15,360.00 21.94 1 50,000 



แรงงาน สินคา ตามความ

ตองการของตลาด 

3.เตรียมความพรอมกับการ

เปนศูนยกลางของการ

คมนาคมทางบก 

0 0 0.00 0.00 0 0 

4.พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การอาศัยท่ียั่งยืน 

38 15,287,000 

 

6,189,700.34 

 

 

40.49 

 

31 

 

10,612,000 

 

5.พัฒนาการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมของชุมชน 

39 32,507,200 26,996,948.12 83.05 33 26,493,100 

6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

51 7,757,400 5,303,280.25 68.36 39 41,877,200 

7.การสงเสริมความเขมแข็ง

ของชุมชน และการสราง

เครือขายพัฒนาเมือง 

53 6,990,000 5,206,498.00 74.40 29 5,725,000 
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การตั้งงบประมาณ และการเบิกจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ตอ) 

ยุทธศาสตร งบประมาณ 2559 งบประมาณ 2560 

จํานวน

โครงการ ตั้งไว จายจริง 

คิด

เปน

รอยละ 

จํานวน

โครงการ 
ตั้งไว 

8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจาย

ในการดําเนินงาน 

4 545,000 399,484.00 73.30 4 603,000 

9.การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

21 1,517,900 1,180,999.00 77.80 8 624,000 

10.การพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจรยิธรรมและ

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

10 1,620,000 1,521,445.00 93.92 8 1,990,000 



11.การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

35 5,278,600 4,423,200.00 83.79 25 8,011,600 

รวม 254 71,723,100 51,285,344.71 71.50 179 96,135,900 

 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.2.1 เทศบาลเมืองบานไผไดมีการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ดังนี้ 

โครงการท่ีไดรับงบประมาณ 2557  จํานวน 183 โครงการ 

-โครงการดําเนินการแลวเสร็จ  155 โครงการ  คิดเปนรอยละ 84.70 ของโครงการท้ังหมด  

-โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 9 โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.92 ของโครงการท้ังหมด 

-โครงการท่ียังไมดําเนินการ -  โครงการ  คิดเปนรอยละ - ของโครงการท้ังหมด  

-โครงการท่ีไมดําเนินการ         19 โครงการ  คิดเปนรอยละ 10.38 ของโครงการท้ังหมด  

โครงการท่ีไดรับงบประมาณ 2558  จํานวน 254 โครงการ 

-โครงการดําเนินการแลวเสร็จ  206 โครงการ  คิดเปนรอยละ 81.10 ของโครงการท้ังหมด  

-โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.15 ของโครงการท้ังหมด 

-โครงการท่ียังไมดําเนินการ      12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 4.72 ของโครงการท้ังหมด  

-โครงการท่ีไมดําเนินการ         28 โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.02 ของโครงการท้ังหมด  

โครงการท่ีไดรับงบประมาณ 2559  จํานวน 254 โครงการ 

-โครงการดําเนินการแลวเสร็จ  206 โครงการ  คิดเปนรอยละ81.10ของโครงการท้ังหมด 

-โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 5 โครงการ  คิดเปนรอยละ 1.97 ของโครงการท้ังหมด 

-โครงการท่ียังไมดําเนินการ        9 โครงการ  คิดเปนรอยละ 3.15 ของโครงการท้ังหมด  

-โครงการท่ีไมดําเนินการ         34 โครงการ  คิดเปนรอยละ 13.78 ของโครงการท้ังหมด  
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1.2.2 เทศบาลเมืองบานไผไดมีการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  เทศบาลเมืองบานไผไดมีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานโครงการ

ตางๆของเทศบาล โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผล ตาม

ประเด็นการดําเนินงาน ดังนี้ 1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและสามารถแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 3. มีการเปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตอ

สาธารณะใหประชาชนทราบ 5. มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 6. การ

ดําเนินงาน เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ

ประชาชนในทองถ่ิน 8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน และ 9. ประโยชนท่ี



ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม โดยผลการประเมินในทุกป สวนใหญเกินกวารอยละ 50 ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ พอใจ 

  

2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 

2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

 เทศบาลเมืองบานไผ   ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/

โครงการของ เทศบาลเมืองบานไผ  วาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน  บรรลุ

วัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปนภาพรวม ดังนี้ 
  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ   

  การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เปนการ

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายแตละดานท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

  - รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองบานไผและประชาชน 

ตามท่ี ดร. นายแพทยเปรมศักดิ์  เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลงนโยบาย

“การบริหารจัดการราชการทองถ่ินเทศบาลเมืองบานไผ ” ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองบาน

ไผซ่ึงการบริหารงานมีความมุงหมายใหองคกรมีคุณภาพและมีความพรอมท้ังดานการบริหารงานสําหรับใหบริการ

ประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปนระเบียบ

เรียบรอย พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมีความพรอม กลาวไดวาเปนความ

ภาคภูมิใจ ความตั้งใจมุงม่ันแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผใหเจริญกาวหนาโดยสรุปผลการดําเนินงาน

ภายใตนโยบายตางๆซ่ึงนับแตวันท่ีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลเมืองบานไผจนถึงปจจุบัน ไดดังนี้ 
 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6 ประการ  ไดแก หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา มา

ประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ  เปนองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชน

ผูรับบริการ  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล     

ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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ผลการดําเนินงาน 

  1. หลักนิติธรรม เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีเขาขาย

เหตุรําคาญ ตาม  พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ใหเปนไปตามหลักวิชาการและข้ันตอนของระเบียบอยาง

เครงครัด และพัฒนาการใหบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนไปตามเทศบัญญัติท่ีเก่ียวกับ พ.ร.บ. การ



สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ป 2559 เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ

ใหบริการงานทะเบียนราษฎร ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แกไขถึง ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2551) และการ

ใหบริการงานบัตรประชาชน ตาม พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 (แกไขถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2544) ให

เปนไปตามหลักระเบียบ กฎหมาย และคํานึงถึงความเปนธรรม สะดวก รวดเร็ว ทําใหเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับ

รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 สํานักทะเบียนดีเดน ประจําป 2559 

  2. หลักคุณธรรม เทศบาลเมืองบานไผไดมีการมีการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยจัดทําโครงการปรองดองสมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ  “สลายสีเปนพ่ีนอง  

ปรองดองเปนหนึ่งเดียว”ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหลังสถานีรถไฟอําเภอบานไผ ผลการดําเนินงานได

เชิญหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และไดเชิญประชาชนทุกเชื้อชาติ ศาสนา เขารวมกิจกรรม  

ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดีผลลัพธ ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับนโยบายบริหาร

ราชการแผนดินท่ีมีตอรัฐประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง มากข้ึน ท้ังยังมีการดําเนินนโยบาย

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยใหพนักงานเทศบาลเมืองบานไผ รวมกิจกรรมมาเขาแถวเคารพ     

ธงชาติทุกเชา โดยมอบหมายหมุนเวียนวันละกองพนักงานเทศบาลก็ใหความรวมมือเปนอยางดีซ่ึงปจจุบันเปนสวน

หนึ่งเปนกิจวัตรประจําวันของการมาทํางานและมีการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับพนักงานเทศบาลทุกระดับ 

   3. หลักความโปรงใส  เทศบาลเมืองบานไผบริหารงานอยางตรงไปตรงมา มีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตกระบวนการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ กําหนดราคากลาง จัดทําประกาศ  สรุปผลการ

การจัดซ้ือจัดจาง และผลการดําเนินงานของเทศบาล ทุกข้ันตอนมีการดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ

สั่งการท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด และมีการเปดเผยขอมูลตางๆ  ใหประชาชนทราบ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกผานศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองบานไผ ซ่ึงจากการทํางานโดยเนนนโยบาย

ความโปรงใสนี้ ทําใหเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนดานการปองกันการทุจริต 

ประจําป 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ป 2559 เทศบาลเมือง

บานไผไดจัดทําแผนปฏิบัติการองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบดานการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2559-2561)  

  4. หลักความมีสวนรวม  เทศบาลเมืองบานไผไดจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผโดยการมีสวน

รวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมเสนอปญหาจากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 

กลุม องคกร สมาคมและประชาชนในเขตเทศบาล การประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชน

ตามโครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จัดประชุมผูนําชุมชนรวมวางแผน รวมเสนอปญหาใน

การดําเนินงานโครงการตางๆ 

  5. หลักความรับผิดชอบ สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผเปดโอกาส

ใหชุมชน 39 ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแตตนทาง กลางทาง ในการใชหลัก 3 Rs 

เพ่ือเปนการตระหนัก เกิดความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เทศบาลเมืองบานไผใสใจตอปญหา

สาธารณะของบานเมือง โดยจัดใหมีสายตรงนายกฯ  ทุกปญหาตองมีคําตอบมีเบอรตรงถึงทานนายกฯโดยตรง  คือ 

043–273996 และโครงการบริการเชิงรกุ หนวยทันใจ ถึงบานถึงใจประชาชน โดยมี รอยตรีบัวทอง โลขันธ 

เลขานุการนายกเทศมนตรี เปนหัวหนาชุดหนวยทันใจไดออกทํางานทุกวัน  ผลการดําเนินการประชาชนมีความ

พอใจในการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผมากข้ึนและปญหาการรองเรียนก็นอยลง ซ่ึงประชาชนสามารถติดตอ

โดยตรงท่ีหมายเลข 089-8875788 
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6. หลักความคุมคา เทศบาลเมืองบานไผมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด   

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนโดยสวนรวม เชน โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

เทศบาลปรับปรุงพ้ืนท่ีวางเปลาใหเปนสวนสาธารณะสําหรับออกกําลังกาย ใชในการจัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ  

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและยังมีแหลงน้ําในการ บรรเทาสาธารณภัย ในสวนของการดําเนินงานของเทศบาลนอกจาก

การกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตางๆแลวไดมีการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ของทุกกองฝายข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือ 

ในการประเมินผลการดําเนินงานตางๆอีกดวย  ซ่ึงผลจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหเทศบาลเมืองบานไผไดรับ

รางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับเหรียญเงิน ประจําป 2558  
 

 1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด   รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ  สงเสริมให

เขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและรวม

ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน ท้ังในรูปแบบ การประชุม 

ประชาคม โครงการ กิจกรรม รวมถึงรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  อาทิเชน 

-การประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนตามโครงการปรับปรุงศูนย

จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 

-การประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง 

-โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 

-ประชาสัมพันธใหประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  เขารวมสังเกตการณการประชุมสภาเทศบาล

เมืองบานไผ 

-การจัดงานอนุรักษสงเสริมงานประเพณีทองถ่ินโดยใหประชาชนมีสวนรวม 

-การแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา /คณะกรรมการพัฒนากีฬา/คณะกรรมการพัฒนาศาสนา

และวัฒนธรรม 

-การแตงตั้งคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน 

มารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 

-การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีของเทศบาลเมืองบานไผ  

-การขอความรวมมือจากหนวยงานราชการซ่ึงถือเปนตัวแทนภาคประชาชน  ท่ีมีความรู  ความ

ชํานาญและประสบการณ  เชน ตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพบานไผ  มารวมเปนคณะกรรมการกําหนดราคา

กลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รวมกับคณะกรรมการของเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการจัดซ้ือจัดจาง 
 

1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  โดยจะให

ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปน

ธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความ

ตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 



ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผ ใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของ

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาคประชาชน โดยเริ่มจากการจัดประชาคมชุมชน เพ่ือจัดทําแผนชุมชน ซ่ึงมีเทศบาล เปนพ่ีเลี้ยงคอยใหการ

สนับสนุน และใหคําปรึกษาแกชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดมีการระดมความคิดเห็น รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหากัน 
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ในชุมชน  ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาปญหาความตองการของแตละชุมชน โดยนําแผนชุมชนเปนตัวตั้งเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

สามป และใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ  ซ่ึงในการบริหารงบประมาณ  มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  

โดยคํานึงถึงความเดือดรอนและความตองการของประชาชนเปนหลัก  พรอมท้ังมีการจัดทําแผนการใชจายเงิน

เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดหาพัสดุ  และมีการปรับแผนจัดหาพัสดุ /แผนการใชจายเงิน  เพ่ือแกไขปญหา

ความเดือดรอนใหประชาชนไดอยางทันทวงที  ท่ัวถึงและเปนธรรม 
 

1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจร ทุกชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก  รวดเร็ว 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการโครงการเมืองไผไอที เพ่ือใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย

ฟรีแกประชาชนโดยท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา และผูท่ีมีความตองการสนใจท่ีจะใชอินเตอรเน็ต  เพ่ือหาความรู  

ขอมูลตางๆ บนระบบอินเตอรเน็ต และเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล โดยไดทําการติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ

ไรสายจํานวน 15 จุด 

การจัดทําหอกระจายขาวไรสาย (The Voice of Banphai) จํานวน 43 จุด เพ่ือใหการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดวยสื่อทางเสียง ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมออนไลน Facebook ท่ีประชาชน

สามารถรับรูขอมูลตางๆ และแสดงความคิดเห็น รองเรียน รองทุกขไดอยางทันที ทุกที ทุกเวลาเปนผลใหสามารถ

แกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
 

2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก  ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐานและ

มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้ง

ไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปา

ภายในเขตเทศบาล 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ  2557 

-รวมพ้ืนท่ีค.ส.ล. 4,810.75 ตร.ม. รวมทอระบายน้ํายาว 2,469 เมตร รวมงบประมาณ 8,110,000  บาท 

-ขยายเขตไฟฟา รวมความยาว  900 เมตร จํานวน  7  แหงรวมงบประมาณ 297,117.32  บาท 

-ขยายเขตประปา  จํานวน  1  แหง รวมงบประมาณ 116,192  บาท  
 



2. โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ  2558 

รวมพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 2,909.50 ตร.ม. รวมทอระบายน้ํายาว 2,560  เมตรรวมงบประมาณ 7,652,000  บาท 

-มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ก่ิงโคม  ขนาด 2 X 40  วัตถ  จํานวน  1,421  ตัว 

ก่ิงโคมแสงจันทร  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 16  ตัว 

ก่ิงโคมโซเดียม  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 266  ตัว 

-ขยายเขตไฟฟารวมความยาว  810  เมตร จํานวน  5  แหงรวมงบประมาณ 277,668.39  บาท 

-ขยายเขตประปา จํานวน  1  แหง  รวมงบประมาณ 149,547  บาท 
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3. โครงการกอสรางพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 2559 

-รวมพ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล. 6,069.25 ตารางเมตร รวมพ้ืนท่ีถนนลาดยาง  1,690 ตารางเมตร 

-รวมความยาวทอระบายน้ํา = 2,027 เมตร รวมงบประมาณ 9,117,000 บาท 

- มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ก่ิงโคม ขนาด2 x 40 วัตถ จํานวน 138 ชุด 

ก่ิงโคมโซเดียม ขนาด 250 วัตถ จํานวน 43 ชุด 

- ขยายเขตไฟฟารวมความยาว 540 เมตร  จํานวน  5 แหง รวมงบประมาณ 283,718.34 บาท 

- ขยายเขตประปา จํานวน 1 แหง (ถนนยิ่งยงซอย 6) รวมงบประมาณ 120,488 บาท 
 

 2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็นและ

ประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการ

รับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา

ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 

ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผ ไดทําการสํารวจแหลงน้ําภายในเขตเทศบาลและจัดทําเปนฐานขอมูลมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามระบบ  และมีการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ําเตรียมพรอมสําหรับบรรทุกน้ํา

แจกจาย  กรณีประชาชนท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาไดอยางทันทวงที 

สํารวจแหลงน้ําภายในเขตฯและจัดทําเปนฐานขอมูล มีดังนี้ หนองง้ิว  หนองน้ําหลังสถานีไผเกา 

หนองน้ําบอบําบัดน้ําเสียชุมชนบานเก้ิง  หนองน้ําในท่ีวาการอําเภอ  หนองน้ําหนองแวงไร  หนองลุมพุก หนองน้ํา

ขางโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
 

2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปาย

รานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาบานเมือง นาอยู ชุมชนนามอง 



ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนตางๆ อาทิเชน กอสรางหอนาฬิกา

แหงแรกในอําเภอบานไผ  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณวงเวียนน้ําพุ  ริเริ่มจัดทํา สวนรวยแสง บริเวณหนาสํานักงาน

เทศบาลเมืองบานไผ 

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผใหเกิดความ

สวยงาม  ในสวนของ ถนนหนทาง บานเรือนประชาชน เทศบาลไดพัฒนาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในเขตเทศบาล ของถนนสายหลัก อยางตอเนื่อง  มีการจัดทําโครงการหนาบานหนามอง สงเสริมการ

มีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดูแลความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ท้ัง 39 ชุมชน ดําเนินกิจกรรม

ชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหม โดยชุมชนนํารอง 2 ชุมชน ไดแก สมประสงคพัฒนา 

และบานขาพัฒนา  และมีการจัดระเบียบจราจรทางเทาในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

  เทศบาลเมืองบานไผไดปรับปรุงภูมิทัศนอยางตอเนื่อง มีการกอสรางรั้วและ ปรับภูมิทัศน 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาล  ปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะชุมชน      

โนนสวาง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลังสถานีรถไฟ  กอสรางทางเทาบริเวณหนาท่ีวาการอําเภอ  ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ  

ในเขตเทศบาลท้ังหมด  เพ่ือใหเกิดความสวยงามและสมพระเกียรติ  ปรับปรุงภูมิทัศนหนาหองงานทะเบียน  และ

หนาหองทํางานตางๆ  ในสํานักงานเทศบาล 
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3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของสมาชิกใน

ครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม

ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข  กลุมอาชีพ

ใหมีความเขมแข็งและเช่ือมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 

ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ จัดตั้ง สหกรณเคหะบานไผม่ันคงรวมใจพัฒนา จํากัด  เพ่ือ

สงเสริมความเขมแขงชุมชน มีการทํางานเปนกลุมเกิดความสามัคคีในชุมชน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนในอีกหลาย

โครงการ อาทิเชน โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาชุมชน 

โครงการเรารักบานไผ โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  และโครงการอบรมเสริมสรางภาวะผูนํา  
 

      3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)โดยการ

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง 

เพ่ือใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวัง

ไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 

ผลการดําเนินงาน 

  แตงตั้งสมาชิก อปพร.เฝาระวังในชุมชน และมีการจัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน   
 



3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

และอาชญากรรม 

ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ 2557-2558  

1. มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

ก่ิงโคม  ขนาด 2 X 40  วัตถ  จํานวน  1,421  ตัว 

ก่ิงโคมแสงจันทร  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 16  ตัว 

ก่ิงโคมโซเดียม  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 266  ตัว 

2. ติดตั้งโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  10  ชุด 

3. ติดตั้งปายเตือนใหรถในวงเวียนไปกอน  จํานวน  4  ปาย 

4. ติดตั้งปายหามจอดรถในจุดท่ีมีการจราจรคับขัน จํานวน  8  ปาย 

5. ติดตั้งกระจกโคงตามแยกตางๆ 

6. ทาสี ตี เสนจราจรตามถนนสายตางๆ  ในเขตเทศบาลฯ  

ปงบประมาณ 2559 

1. มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

    ก่ิงโคม ขนาด2 x 40 วัตถ จํานวน 138 ชุด 

     ก่ิงโคมโซเดียม ขนาด 250 วัตถ จํานวน 43 ชุด 

2. ติดตั้งปายเดินรถทางเดียว ปายหามจอดวันคู วันค่ี ปายหามจอดตลอดแนว ปายระวังโรงเรียน     

   ปายจอดรถขนานขอบทาง ปายหามจอดรถ ปายหามเลียวซาย ขวา รวมจํานวน  64 ปาย 

3. ติดตั้งกระจกโคงตามแยกตางๆ  13  อัน 

4. ตีเสนแบงจองจราจร ถนนเจนจบทิศ  ถนนเจาเงาะ  ถนนสุขาภิบาล 1 
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3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือให

ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและ

ไดรับการรักษาอยางทันทวงที 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดจัดตั้งหนวย EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดยเปดใหบริการ เม่ือ 1 

สิงหาคม  2558 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน สําหรับการใหบริการ

ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 15 พฤศจกิายน  2558  มีผูใชบริการ รวมท้ังสิ้น 143 ราย 

จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐาน เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง (ตั้งแต 1 

สิงหาคม 2558 – ปจจุบัน) มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน หมุนเวียนใหบริการ  สําหรับการ

ใหบริการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีผูใชบริการ รวมท้ังสิ้น 827 ราย 
 

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง

และเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได 



ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําโครงการ  I SEE YOU ติดตามเยี่ยมเพ่ือชวยเหลือ และสงเสริม 

สุขภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ ผูยากไร เปนประจําทุกสัปดาห ซ่ึงจากการดําเนินโครงการ ทําใหเทศบาลเมือง

บานไผไดรับรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถึง 2 ปซอน 

ไดแก รางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 และรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ดานการสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆท่ีเทศบาลดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ

ผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ อาทิเชน 

- จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียนผูสูงอายุ ใหความรูและทักษะการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุ 

- สนับสนุนกิจกรรมสูงวัยอยางมีคาชราอยางมีสุข อาทิการปฏิบัติธรรมะตามวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

- กิจกรรมพบปะสังสรรคของกลุมสมาชิก ชมรม เปนประจําทุกเดือน 

- โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

- จัดตั้งศูนยบริการคนพิการเทศบาลเมืองบานไผ 

- โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต  

- โครงการเรารักบานไผ  

- โครงการสงเคราะหกันหนาวแกผูดอยโอกาส 

- โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส 

- ทุนการศึกษาแกนักเรียนครอบครัวท่ีมีรายไดนอย 

- มอบอุปกรณแกคนพิการ  

- สงเสริมการศึกษาและฝกอาชีพคนพิการ  
 

3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผอนหยอน

ใจและสถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
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ผลการดําเนินงาน 

โครงการกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ  88 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราชและจัดใหมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ครบทุกชุมชน โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ

ชุมชนโนนสวาง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)   

โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค (แบบสันนิบาตเทศบาล) ชุมชนโนนสวาง และโครงการกอสรางอาคาร

อเนกประสงค  โรงเรียนเทศบาลบานไผ   
 



3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวยความ

รวดเร็ว 

ผลการดําเนินงาน 

จัดตั้งศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ ใหบริการดานสุขภาพอนามัยและการ

สาธารณสุข แบบครบวงจร ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 และจัดตั้งหนวย EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดย

เปดใหบริการเม่ือ 1 สิงหาคม 2558 ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน  
 

4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ

สถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาท่ีสงเสริมความ

รวมมือในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การใหความรวมมือและการแลกเปล่ียนองคความรูดานวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผไดมีการใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ เชน 

การสงนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และการทําบันทึก

ขอตกลง(MOU)เพ่ือรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพบานไผ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยาบริการ

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน โรงเรียนบานไผ และสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 และสนับสนุนดานงบประมาณ  บุคลากร  การปรับสภาพ

สิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  
 

4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ

รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได  รวมถึงเพ่ิมชองทางใน

การติดตอส่ือสาร การรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 
 

ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลจัดใหมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดังนี้  
1. เสียงไรสาย 

2. หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ 

3. รถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 

4. ปายไฟวิ่งดิจิตอล 

5. Facebook 

6. เว็บไซตของเทศบาล 

7. ปายประชาสัมพันธ 

8. บอรดประชาสัมพันธ 

9. ศูนยขอมูลขาวสาร 
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เทศบาลจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองทุกข  คํารองตางๆของประชาชน ดังนี้ 

1. การประชุมประชาคมเมืองบานไผ 

2. ศูนยบริการรวม 

3. ศูนยดํารงธรรม 

4. Facebook 

5. เว็บไซตของเทศบาล 

6. หนวยทันใจ 

7. หนวยบริการเคลื่อนท่ี 
 

4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ท้ังในดานของ

บุคลากร  ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  

เช่ือมโยงระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม  เสริมสราง

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาส่ิงแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน  ท้ังนี้มุงเนน

ใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาใน

การเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 

  จัดใหมีหองเรียนอัจฉริยะ หรือหองเรียนอิเล็กทรอนิกส  สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ท้ัง 2 

แหง  มีการอบรมเพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษามุงพัฒนาแผนการจัดประสบการณ และแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

4.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและ

การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 

ผลการดําเนินงาน 

จัดตั้งศูนยภาษาอาเซียน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และมีการจางครูสอนภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
 

4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหงเปน

ศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะ

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผใหการสนับสนุนงบประมาณใหวัด,สมาคม, หนวยงานอ่ืน ในการทํากิจกรรม

ในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา และสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา เชนทําพิธีทําบุญตักบาตรวันข้ึน

ปใหม  รดน้ําดําหัว ขอพรผูสูงอายุวันสงกรานต ทอดถวายเทียนวันเขาพรรษา จัดงานลอยประทีปโคมไฟ เพ่ือขอ

ขมาพระแมคงคา 
 



4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  และปรับใชภูมิปญญา

ทองถิ่น  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 
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ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการสงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน เชนโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน(EU)  เพ่ือสงเสริมใหมีการสวมใสผาพ้ืนเมือง และพูดภาษา

ทองถ่ิน (อีสาน)  
 

5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับ

สินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปน

อาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเล้ียงตัวเองได 

ผลการดําเนินงาน 

 -โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เพ่ือสรางตลาดรองรับสินคาและบริการ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆท่ีเทศบาลดําเนินการเพ่ือสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการ

รวมกลุมอาชีพ อาทิเชน 

-โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ 

-โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 

-โครงการนัดพบแรงงาน 

-โครงการแกไขปญหาความยากจน 
 

 5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให

ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงาน

ของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 

ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอประชาชนเพ่ือใหประชาชน

สามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เชน โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโคเขตเทศบาลเมืองบานไผโครงการอบรมการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยสวัสดิการโครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห 
 

5.3 ประสานงานและเช่ือมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียวท้ังจากภาครัฐและเอกชนและ

กลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 



ในป 2557-2558 เทศบาลเมืองบานไผมีการพัฒนาเมือง โดยเนนความรวมมือจากการ

แลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมืองเพ่ือการพัฒนาองคกรและชุมชน การสถาปนาเมืองคูแฝดซ่ึงเปนเมืองคู

พัฒนา เมืองรวมท่ีจะพัฒนาทองถ่ินคูกันในดานตางๆเทศบาลเมืองบานไผไดรวมเจรจาทํา MOU กับเทศบาลตางๆ 

เพ่ือรวมพัฒนาเมืองในหลากหลายดาน  เชน การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อาทิเชน เทศบาลเมืองปาตอง

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดเทศบาลตําบลมวกเหล็กเทศบาลเมืองเมืองปกเทศบาลตําบลเชียงคานเทศบาลเมืองลําพูน

เทศบาลเมืองบานบึงเทศบาลเมืองนครพนม 

สําหรับป 2559 เทศบาลเมืองบานไผไดรวมเจรจา ทํา MOU กับเทศบาลตางๆเพ่ือรวมพัฒนา

เมืองในหลากหลายดาน อาทิเชน การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม โดยเทศบาลท่ีไดทํา MOU มีดังนี้ 
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     (1) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

       (2) องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

       (3) เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

       (4) เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 5.4 ประสานและเช่ือมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตรประเทศ

ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดประสานความรวมมือกับกงสุลใหญจีนประจําจังหวัดขอนแกน พิจารณา 

คัดเลือกเทศบาลเมืองของประเทศจีนท่ีมีบริบทเหมาะสม และมีความพรอม เพ่ือสานสัมพันธเมืองคูแฝดกับทาง

เทศบาลเมืองบานไผ 
 

6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของ

การใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนน

การเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู ( Knowledge Management) ซ่ึงมี

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคล่ือนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และ

เปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะหวางแผนและดําเนินการ ท้ังนี้เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ 

ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความ

สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผมีการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

-พัฒนาการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก ท้ังในดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การ

รักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 

-ออกตรวจเฝาระวังการใชน้ํามันทอดซํ้าในรานอาหารพรอมท้ังใหความรูแกผูประกอบการในเรื่อง

พิษภัยของการใชน้ํามันทอดซํ้า 



-จัดอบรมใหความรูในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ แกประชาชนผูนําชุมชน/อสม. และรานคาตางๆ 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในชุมชน  

-ออกหนวยบริการรับซ้ือน้ํามันทอดซํ้า ใหความรูแกประชาชนท่ีมาใชบริการ โดยการแจกแผน

พับเก่ียวกับพิษภัยของน้ํามันทอดซํ้า  

-สรางกลุมชมรมตางๆ เพ่ือเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพของกลุมชมรมตางๆ  

-สรางกลุมจิตอาสาพัฒนาเมืองบานไผ เชนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพิการ  
  

 6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน โดยการพัฒนา

องคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ

เช่ียวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 

ผลการดําเนินงาน 

  สนับสนุนงบประมาณให อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานใน

ชุมชนอบรมใหความรู อสม. ในการปองกันควบคุมโรค  
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6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ

และความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การ

ชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 

ผลการดําเนินงาน 

วางระบบและพัฒนาระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย

อยางมีประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ มีการลดจํานวนเท่ียวการเก็บขนขยะมูลฝอย แตมี

ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยใหครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยใชหลักการ 3 Rsในการจัดการขยะตั้งแตตนทางใน

ชุมชน ทําใหปริมาณขยะท่ีจะไปกําจัดลดลงรวมท้ังมีการนําขยะกลับไปใชประโยชนใหม  

เทศบาลเมืองบานไผรวมกับ 39 ชุมชนในการมีสวนรวมในการพัฒนารักษาความสะอาดและ

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู นาอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชน

ชําระคาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย รวมท้ังมีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การควบคุม

โรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํา การพัฒนาความสะอาดภายใน

ชุมชน  

สงเสริม/สนับสนุน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาด

ภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยดวยตนเอง ตามโครงการสรางเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดเก็บคาธรรมเนียม

และเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ิน  
 



6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมใหเปนระเบียบ

เรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะให

เปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ88 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ และออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ  และยังรณรงคสงเสริมการ

ปลูกตนไม เชน โครงการปลูกไผแสนกอ 
 

 6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใหชุมชน

เขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวย

กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการท่ีอาจ

สงผลตอคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผเครงครัดตอการดําเนินการอันเก่ียวเนื่องกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบานไผ 

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมัน พ.ศ.2550 อาทิเชน ใหคําแนะนําแกรานอาหารท่ีเปดใหมใหมีการติดตั้งบอดักไขมัน 

การกําหนดมาตรการในการจัดการปญหาไขมันในรานคา เพ่ือควบคุมอาคารบานเรือนท่ีกอสรางใหม ใหติดตั้งบอ

ดักไขมัน ลดปญหาท่ีจะกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

รณรงคลดการใชน้ํามันทอดซํ้าและรณรงคใหประชาชนนําน้ํามันทอดซํ้ามาใชในการผลิตไบโอ

ดีเซล โดยแนะนําไมใหท้ิงลงทอระบายน้ําหรือแหลงน้ําสาธารณะ  
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 6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ

ของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดออกตรวจประเมินดานสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ ตลาดสดนาซ้ือ 

พรอมเก็บตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจสอบหาสารปนเปอน ออกสํารวจและตรวจประเมินรานอาหารประจําป พรอม

ท้ังจัดตั้งชมรมผูประกอบการรานอาหาร  และดําเนินการจัดทําคูมือผูประกอบการรานอาหารเทศบาลเมืองบานไผ  

  แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ ไดมุงเนนท่ีจะสรางสรรคทองถ่ิน เนนการมี

สวนรวมของประชาชนในทุกระดับ และมุงม่ันพัฒนา เพ่ือเกียรติภูมิของเทศบาลเมืองบานไผตามวิสัยทัศน  

“เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน ” แมจะมีอุปสรรคในการทํางาน จากเง่ือนไข

และขอจํากัดท่ีหลากหลาย ท้ังดานทรัพยากร บุคคล งบประมาณตางๆ เราก็ไมเคยจะยอทอหรือยอมจํานนตอ

ขอจํากัด เพราะถือวา  อุปสรรคคือกําลังใจในการทํางานขอจํากัดคือพลังในการคิดแกไขปญหา  ในนามคณะ

ผูบริหารเทศบาลเมือง บานไผขอขอบคุณทุกทานท่ีอยูเคียงขางและเปนกําลังใจเรามาโดยตลอด และขอใหทุก

ภาคสวนรวมเปนพลัง ในการขับเคลื่อนบานเมืองของเราไปสูความเจริญ กาวหนา อยางยั่งยืน ตลอดไป 

 



3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 

สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ประจําป พ.ศ.2557 

1. ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ และการกระจุกตัวของการจัดโครงการ 

ในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 

 โครงการจํานวนมากท้ังท่ีใชงบของเทศบาลและเงินนอกงบประมาณ เกิดการกระจุกตัว คือ ดําเนิน

โครงการในชวงไตรมาสท่ี 4 เปนจํานวนหลายโครงการ ทําใหเกิดปญหาในการใชหองประชุม การมารวมโครงการ/

กิจกรรมของประชาชน และตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยโครงการใดสามารถระบุวันไดใหระบุ หากระบุไมไดให

ระบุเปนเดือน  เพ่ือลดปญหาการกระจุกตัวในไตรมาสสุดทาย และโครงการท้ังหมดท่ีไดรับงบประมาณสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการในรอบปงบประมาณนั้นๆ 

          2.  ปญหากลุมเปาหมายในโครงการของเทศบาลซํ้าซอน 

 การรับสมัครผูเขารับการอบรมและผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล  เปนการดําเนินการโดย

ผานคณะกรรมการชุมชน จึงมีผลทําใหกลุมเปาหมายท่ีเขารวมการอบรม/กิจกรรม มักจะเปนคนกลุมเดิมในหลาย

หลักสูตรการอบรม ทําใหการดําเนินงานตามโครงการเหลานั้นไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี  

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรปรับแนวทางในการหากลุมเปาหมายใหม โดยการประชาสัมพันธใหกวางขวางข้ึน และสราง

เครือขายจากผูท่ีเคยเขารวมอบรมแลว ใหหาสมาชิกมาอบรมเพ่ิม 

         3.  ปญหาระยะเวลา และสถานท่ีในการดําเนินการ 

การจัดโครงการ/กิจกรรม สถานท่ีไมเหมาะสม  ทําใหยากตอการดําเนินการและเคลื่อนยายอุปกรณ      

เขา – ออก ตลอดจนเครื่องเสียงในการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และชวงระยะเวลาดําเนินโครงการ

นอย ทําใหการดําเนินการไมบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งไวเทาท่ีควร 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข  

โครงการอบรมสําหรับพนักงานควรอบรมนอกสถานท่ี เพ่ือใหพนักงานไดรับการอบรมเต็มตาม

จํานวนชั่วโมงท่ีกําหนด เพราะหากอบรมในสถานท่ีมักกลับมาทํางานประจํา ทําใหการอบรมไมเกิดประสิทธิผล

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  
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4.  ปญหาการขาดความรวมมือในการดําเนินการ 

 กลุมเปาหมายในโครงการไมเห็นความสําคัญของการจัดโครงการ ขาดความรับผิดชอบรวมกัน ทําให

ไมไดรับความรวมมือในการดําเนินการ เชน โครงการจัดระเบียบการตั้งวางจําหนายสินคาบนถนนทางเทาและ

การจราจร ไมไดรับความรวมมือจากพอคา แมคา และประชาชนท่ีมาจอดรถ, โครงการขยะเงิน ขยะทอง ขาด

ความรวมมือในการคัดแยกขยะกอนนํามากําจัด เปนตน 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรทําความเขาใจตอประชาชน และผูท่ีมีสวนเก่ียวของใหตระหนักถึงความสําคัญของโครงการและ   

สิ่งท่ีขอความรวมมือ ใหรับทราบถึงปญหา ผลกระทบ และผลดี ผลเสียของการมีสวนรวม 



5. ปญหาโครงการกอสรางดําเนินการลาชา 

 โครงการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานดําเนินการลาชา ไมทันตอความตองการของประชาชน และมักจะ

ดําเนินการในชวงฤดูฝน ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินการ 

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรมีการติดตามและเรงรัดผูรับจางในแตละโครงการ ใหเรงดําเนินการทันทีท่ีไดทําสัญญาวาจาง 

พรอมท้ังตรวจสอบสถานะทางการคลังใหพรอมตอการดําเนินการตอไป 

 

สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ประจําป พ.ศ.2558 

1. ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ และการกระจุกตัวของการจัดโครงการ 

ในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 

 โครงการจํานวนมากท้ังท่ีใชงบของเทศบาลและเงินนอกงบประมาณ เกิดการกระจุกตัว คือ ดําเนิน

โครงการในชวงไตรมาสท่ี 4 จํานวนหลายโครงการ ทําใหเกิดปญหาในการใชหองประชุม การเขามารวมโครงการ/

กิจกรรมของประชาชน   

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยโครงการใดสามารถระบุวันไดใหระบุ หากระบุไมไดให

ระบุเปนเดือน  เพ่ือลดปญหาการกระจุกตัวในไตรมาสสุดทาย และโครงการท้ังหมดท่ีไดรับงบประมาณสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการในรอบปงบประมาณนั้นๆ ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองบานไผ ได

จัดทําแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมด ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการประสานและ

บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก โดยไดกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยเนนให

ดําเนินการในชวงไตรมาส แรกและไตรมาสท่ีสอง 

          2.  ปญหาชื่อโครงการของเทศบาลซํ้าซอนกัน 

 โครงการบางโครงการชื่อซํ้าซอนกัน ไมวาจะเปนโครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง, โครงการท่ี

เทศบาลรวมดําเนินการ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอรับเงินอุดหนุน ทําใหไมสามารถทราบไดวาเปน

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักในการดําเนินการอยางไรในแตละโครงการ  

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรแกไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการใหชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก

ของโครงการ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ เพ่ือประสานการปฏิบัติตอไป 

3.  ปญหาเก่ียวกับสถานท่ีในการดําเนินการ 

 การดําเนินการบางโครงการใชสถานท่ีคอนขางมากทําใหการจราจรติดขัดประชาชนเดือดรอนไมสามารถ

สัญจรไป- มา ไดอยางสะดวก 
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  ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 



 โครงการท่ีใชสถานท่ีคอนขางมากนั้น เปนโครงการท่ีหนึ่งปทําครั้ง ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหา    

ควรนําปญหาความเดือดรอนของปท่ีผานมา นํามาวางแผนเพ่ือแกไขปญหาหากจัดอีกในปหนา เชน การวางแผน

เรื่องการจราจรในระหวางจัดงาน และประชาสัมพันธเสนทางการสัญจรใหประชาชนทราบลวงหนา 
 

สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําป พ.ศ.2559 

1. ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ และการกระจุกตัวของการจัดโครงการ 

ในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 

 โครงการจํานวนมากท้ังท่ีใชงบของเทศบาลและเงินนอกงบประมาณ เกิดการกระจุกตัว คือ ดําเนิน

โครงการในชวงไตรมาสท่ี 4 จํานวนหลายโครงการ ทําใหเกิดปญหาในการใชหองประชุม การเขามารวมโครงการ/

กิจกรรมของประชาชน   

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยโครงการใดสามารถระบุวันไดใหระบุ หากระบุไมไดให

ระบุเปนเดือน  เพ่ือลดปญหาการกระจุกตัวในไตรมาสสุดทาย และโครงการท้ังหมดท่ีไดรับงบประมาณสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการในรอบปงบประมาณนั้นๆ ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองบานไผ ได

จัดทําแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมด ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการประสานและ

บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก โดยไดกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยเนนให

ดําเนินการในชวงไตรมาส แรกและไตรมาสท่ีสอง 

          2.  ปญหาชื่อโครงการของเทศบาลซํ้าซอนกัน 

 โครงการบางโครงการชื่อซํ้าซอนกัน ไมวาจะเปนโครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง, โครงการท่ี

เทศบาลรวมดําเนินการ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอรับเงินอุดหนุน ทําใหไมสามารถทราบไดวาเปน

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักในการดําเนินการอยางไรในแตละโครงการ  

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรแกไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการใหชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก

ของโครงการ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ เพ่ือประสานการปฏิบัติตอไป 
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สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560–2579) 

  วิสัยทัศน  “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจาชาติวา “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน” 

  ยุทธศาสตรชาติ ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึง

ประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนว

ทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติ  

ในระยะยาวเพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ

และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ัง

ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ

และบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจนประจําชาติ  “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน ” เพ่ือใหประเทศมีขีด

ความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความ

ม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม  ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20ปตอจากนี้ไป

จะประกอบดวย  6 ยุทธศาสตรไดแก  (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน  (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตรดานการ

สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ  (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

 1.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคงมีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด

และปองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอ

ประเทศไทยกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอรรัปชั่น

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจเพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 



 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
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 2 . ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันเพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลวซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสรางความ

ม่ันคงและปลอดภัยดานอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการรวมท้ังการ

พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคตท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดานอันไดแก

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษยและการ

บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ

เชื่อม่ันการสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคมตลอดจนการ

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคและเปนการยกระดับไปสู

สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการท่ี

หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไปรวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพสะอาด

และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็งและการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ

อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลายมีความเปนเลิศและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมเชนการทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆเปนตน 



 

  (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบนัเกษตรกร 

 (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญจัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมมีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง

และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในดานการขนสงดานพลังงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศสงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร

ระหวางประเทศรวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน

รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกายใจสติปญญามีความเปนสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรูคุณคาความเปนไทยมีครอบครัวท่ีม่ันคงกรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

(3) การปลูกฝงระเบียบวินัยคุณธรรมจรยิธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

 4.  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึงลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรมกรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

  (3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 5.  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความม่ันคงดานนารวมท้ังมีความสามารถ



 

ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุงสู

การเปนสังคมสีเขียวกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง25 ลุมน้ําเนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท

ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญอาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

การพัฒนาประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-

2564) อยูในหวงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปญหาพ้ืนฐานหลายดานท่ีสั่งสมมานานทามกลาง

สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนรูปแบบของวิวัฒนาการท่ีจะกระทบชีวิตความเปนอยูในสังคมและการ        

ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอจํากัดตอการพัฒนาท่ีรุนแรงข้ึนและเปน

ประเด็นทาทายอยางมากท่ีจะตองเรงพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหเปนปจจัยขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกดานภายใตสถานการณท่ีขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศมีขอจํากัดหลายดานแตการ

แขงขันในโลกรุนแรงข้ึนมาก อาทิคุณภาพคนไทยยังต่ํา กําลังแรงงานมีปญหาท้ังในเรื่ององคความรู ทักษะ และ

ทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ําสูง โครงสรางประชากรเขาสูสังคมสูงวัยสงผลใหขาดแคลน

แรงงานโดยท่ีประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแตป 2558 และโครงสรางประชากรจะเขาสูสังคมสูงวัยอยาง

สมบูรณภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอยหรอเสื่อมโทรมอยาง

รวดเร็วเปนท้ังตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะท่ีการบริหาร

จัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส และมีปญหาคอรัปชั่นเปนวงกวาง ทามกลางปญหา     



 

ทาทายท่ีหลากหลายดังกลาวซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เปนท่ีตระหนัก

รวมกันในทุกภาคสวนวาประเทศจะพัฒนาตอไปใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได

ในระยะยาวนั้น ประเทศตองเรงเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ควบคูกับการพัฒนาคนใหเปนคนท่ีสมบูรณในทุกดานและในทุกชวงวัย และพัฒนาโลจิสติกสใหเปน

ระบบโครงขายท่ีสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ใหเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีสําคัญ

ขณะเดียวกันการพัฒนาตองมุงเนนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและเมืองมากข้ึนเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ

สังคมใหท่ัวถึงและเปนการสรางฐานเศรษฐกิจและรายไดจากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมมากข้ึน ซ่ึงจะชวยลดความ

เหลื่อมล้ําภายในสังคมไทยลง และสรางขีดความสามารถในการแขงขันจากการพัฒนาเมืองใหนาอยูนอกจากนั้น 

5 ปตอจากนี้ไปนับวาเปนชวงจังหวะเวลาสําคัญท่ีจะตองผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิง

สถาบันมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบาน 

และเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปนประตูไปสูภาคตะวันตกและตะวันออกของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจน

มุงเนนการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียง

เศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนา

ชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ และถึงเวลาท่ี

ประเทศไทยตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสรางสังคมผูประกอบการและสงเสริมใหผูประกอบการไทย

ไปลงทุนในตางประเทศอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ

เวียดนาม และในอาเซียน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวน

การพัฒนานอกอาเซียน ความเชื่อมโยงท่ีสมบูรณและการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศไทย

สามารถใชจุดเดนในเรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีท่ีจะพัฒนาไปสูการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ

การคาท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค  ภายใตเง่ือนขอจํากัดของปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาประเทศไทย     

ในทุกดานดังกลาว ในขณะท่ีแนวโนมโลกท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางรวดเร็ว ประเทศตางๆ กําลังเรง

พัฒนานวัตกรรมและนํามาใชในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตและเพ่ิมผลิตภาพการผลิตเพ่ือเปนอาวุธสําคัญในการตอสู

ในสนามแขงขันของโลกรวมท้ังการใชยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับ

ประเทศไทยท่ีจะตองเรงพัฒนานวัตกรรมและนํามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ดานตอจากนี้ไป โดยตอง

ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู  
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การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมท้ังการสรางโอกาสการพัฒนาและ

การใชนวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาดานสังคมเพ่ือปรับโครงสรางประทศไทยไปสูไทยแลนด 4.0ท่ี

ขับเคลื่อนดวยความรูและนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ท้ังนี้การพัฒนาและแกไขปญหาในประเด็นการพัฒนาตางๆ 

ดังกลาวจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นตองปรับการบริหารจัดการใหมีธรรมาภิบาลในทุกระดับตองปรับใหสังคมไทยเปน

สังคมคุณภาพ เปนธรรม มีธรรมาภิบาล และดวยสภาพปญหาท่ีเรื้อรังและเชื่อมโยงกันซับซอนรวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกประเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาประเทศไทยมากข้ึน การพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและ

แกปญหาจุดออนดังกลาวใหปรากฏผลสัมฤทธิ์ไดอยางจริงจังนั้นนับวาเปนการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญ    



 

สําหรับประเทศไทย ดังนั้น ภาคสวนตางๆ ในสังคมมีความตระหนักรวมกันวาการขับเคลื่อนการพัฒนาใหลุลวง

สัมฤทธิ์ผลไดจริงจังภายใตสภาพแวดลอมท่ีทาทายในทุกดานดังกลาวนั้น ประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติใหเปนแผนแมบทท่ีกําหนดเปาหมายอนาคตประเทศในระยะยาวและวางแนวทางการพัฒนา

หลักๆ ท่ีตองดําเนินการเพ่ือจะนําไปสูเปาหมายอนาคตของประเทศท่ีวางไว โดยท่ีแผนแมบทการพัฒนาระยะ

ยาวจะเปนกรอบท่ีชวยกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ มีการบูรณาการกัน แผนพัฒนา

และแผนเฉพาะดานในระดับตางๆ มีความเชื่อมโยงเปนลําดับท่ีเหมาะสมและมีความสอดคลองกันภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และการกําหนดเปาหมายในระยะยาวท่ีชัดเจนสงผลใหตองมีความตอเนื่องในการแกปญหา

รากฐานและการพัฒนาพ้ืนฐานใหแข็งแกรง รวมท้ังตองมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบและ

เชื่อมโยงสอดคลองกันในทุกระดับการพัฒนาในชวง 5 ปภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงนับเปน 5 ปแรกของ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติ โดยท่ียุทธศาสตรชาติ 20 ปเปนแผน

แมบทหลักของการพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยไดกําหนดเปาหมายอนาคต

ประเทศไทยในระยะ 20 ปพรอมท้ังประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางหลักท่ีจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายระยะ

ยาวของประเทศท่ีไดกําหนดไว โดยมีแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีถายทอดยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติในลําดับแรกและนับวาเปนกลไกหรือเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการ 

นํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในท่ีสุด โดยมีกลไกเสริมอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อน

สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมาย ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดเปาหมายท่ีจะตองบรรลุ

ใน 5 ปแรกอยางชัดเจนท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมท้ังปจจัยสนับสนุนตาง ๆ สําหรับการ

พัฒนา โดยท่ีการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุในระยะ 5 ปไดพิจารณาและวิเคราะหถึงการตอยอดใหเกิดผล

สัมฤทธิ์จากการดําเนินการตอไปอีกใน 3 แผนจวบจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 15 ในชวงป พ.ศ.2575-2579 ซ่ึง

เปนชวงสุดทายของยุทธศาสตรชาติการพัฒนาก็จะบรรลุเปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ท่ีกําหนดไว

ในยุทธศาสตรชาติ เปาหมายการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังในระดับภาพรวมและรายสาขาของการ

พัฒนาจึงเปนรายละเอียดและองคประกอบของเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปในทุกดาน โดยท่ี

แผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไปก็จะกําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนามารับชวงเม่ือผาน 5 ปแรกชองชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ผานไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ประชากรไทยท่ีจะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 โดยท่ีสัดสวนผูสูงอายุจะ

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 19.8 ของจํานวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมา

ตั้งแตป 2558 เปนตนมา สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะท่ีผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่ํา เนื่องจาก

ปญหาคุณภาพแรงงาน ความลาชาในการพัฒนาเทคโนโลยี และปญหาการบริหารจัดการจึงเปนขอจํากัดในการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังการสราง

รายไดและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาคุณภาพคนพบวายังมีปญหา 
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ในแตละชวงวัยและสงผลกระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ตั้งแตพัฒนาการไมสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ

ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับตลาดงาน ขณะท่ี



 

ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงข้ึน ครอบครัวมีรูปแบบท่ีหลากหลายและเปราะบางสูง

สงผลตอการบมเพาะใหเด็กเติบโตอยางมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีเขามาใน

ประเทศไทยผานสังคมยุคดิจิทัล ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม

ไดอยางเหมาะสม สงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึง

ตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยท่ีตองพัฒนาให

มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรูและทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคู

กับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิต    สํานึก

ท่ีดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรูและความสามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็ว บน

พ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเขมแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน

ชุมชน และภาคเอกชนท่ีรวมกันพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพสูง อีกท้ัง ยังเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  การพัฒนาในชวง

ท่ีผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปในหลายดาน ท้ังการสรางความม่ันคงดานอาชีพและรายไดท่ีทําใหจํานวน

คนยากจนลดลง บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายท่ัวถึงมากข้ึน อยางไรก็ดีการแกปญหาความเหลื่อม

ล้ําและสรางความเปนธรรมนับวามีความคืบหนาชา และยังเปนปญหาทาทายในหลายดาน ท้ังความแตกตาง

ของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกลและ

ในกลุมผูดอยโอกาสท่ีไดรับบริการท่ีคุณภาพต่ํากวา รวมท้ังขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุม

ผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล นอกจากนั้นยังมีเง่ือนไข/ปจจัยเสี่ยงหลายประการท่ีอาจจะสงผลให

ความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยรุนแรงข้ึนไดอาทิ การเปนสังคมผูสูงวัยของประเทศไทยซ่ึงจํานวนประชากรวัย

แรงงานลดลง ภาระพ่ึงพิงตอวัยแรงงานสูงข้ึนจากภาระเลี้ยงดูท้ังเด็กและผูสูงอายุทําใหมีขอจํากัดในการออม

เพ่ืออนาคตประกอบกับบางกลุมยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงินและการออม ซ่ึงอาจกลายเปนผูสูงวัยท่ี

ยากจนในอนาคตไดนอกจากนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเอ้ือประโยชนตอผูท่ีสามารถเขาถึงซ่ึงสวนใหญ

เปนกลุมท่ีมีทักษะสูงทําใหสามารถไดรับผลตอบแทนสูงข้ึนและท้ิงหางจากผูท่ีขาดทักษะและไมสามารถเขาถึง

เทคโนโลยีไดขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็สามารถทําใหผูท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงการศึกษา ความรูและบริการ

สาธารณสุขไดเปนตน ซ่ึงเปนประเด็นทาทายท่ีตองเรงพัฒนาและแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา  ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เพ่ือไมใหปญหาความเหลื่อมล้ําเปนขอจํากัดตอการพัฒนาไป สูความเปนประเทศท่ีมี

รายไดสูงการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในชวง 5 ปตอจากนี้ไปยังตองดําเนินการยกระดับ

คุณภาพบริการทางสังคมใหท่ัวถึงโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมท้ังการปดชองวางการ

คุมครองทางสังคมอ่ืนๆ ตอเนื่องจากท่ีไดผลักดันในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และมุงเนนมากข้ึนในเรื่องการ

เพ่ิมทักษะแรงงานและการใชนโยบายแรงงานท่ีสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงข้ึน

และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสรางอาชีพ รายไดและ

ใหความชวยเหลือท่ีเชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพสําหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ําสุด ผูดอยโอกาสสตรี 

และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานรากและการเขาถึงเงินทุนเพ่ือสรางอาชีพ และการสนับสนุนการเขาถึง

ปจจัยการผลิตคุณภาพดีท่ีราคาเปนธรรม เปนตน และในขณะเดียวกันก็ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

งบประมาณเชิงพ้ืนท่ีและบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา 



 

 

 

3-7 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เศรษฐกิจโลกยังอยูในชวงของการฟนตัวจากปญหาวิกฤตตาง ๆการแขงขันใน

ตลาดโลกจะรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ มุงเนนการนํานวัตกรรมมาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายปท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา

และขอจํากัดภายในประเทศเองท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันรวมท้ัง

ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา 5 ปตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาของการฟนฟูเศรษฐกิจไทยใหกลับมา

ขยายตัวไดสูงข้ึนโดยการเรงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสตามแผนท่ีวางไวและสราง

บรรยากาศการลงทุนท่ีจูงใจใหภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเปาหมายสําคัญและ

ขณะเดียวกัน 5 ปตอจากนี้ไปก็เปนชวงของการปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายดานเพ่ือวางพ้ืนฐานใหสามารถพัฒนา

ตอยอดใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงไดภายในป 2570 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยการใช

นวัตกรรม คุณภาพ คน และการปรับปรงุดานกฎระเบียบและการบริหารจัดการท่ีดเีปนปจจัยนําในการสราง

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืนให

ความสําคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคใหมีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการเงิน และดูแลวินัยทาง

การเงินการคลัง ควบคูไปกับการดําเนินยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาท้ังภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหมๆ สําหรับอนาคตการ

ขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การพัฒนาและใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมข้ันกาวหนาท่ีเขมขนมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับ  คุณภาพของ  

กําลังคน และความ คิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูไปกับการเพ่ิมผลิตภาพ

ของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการตอยอดจากการผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิตัลและเทคโนโลยี

อัจฉริยะ นอกจากนั้น ก็ใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเชื่อมโยงตลอด

หวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมและการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การ

ผสมผสานภาคบริการเขากับการ คาและการเตรียมความพรอมของภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันท่ี

เสรีข้ึน การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับ SMEs รวมท้ังการสรางสังคมผูประกอบการท่ีผลิตไดขายเปน 

โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการของผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินคาและ

บริการท่ีสูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังพัฒนาระบบและกลไกรวมท้ังการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจใหคนในชุมชนและทองถ่ินและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  ปจจุบัน

สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเปนปญหาและเปนจุดออนของการรักษาฐานการผลิตและ

ใหบริการ รวมท้ังการดํารงชีพท่ียั่งยืนฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิด

ความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง พ้ืนท่ีปาไมลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูก

คุกคาม ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนใน



 

อนาคต เกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนจากการเขาถึงและการจัดสรร

การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติท่ีไมเปนธรรม รวมท้ังปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและชุมชนเมือง สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอุทกภัย

และภัยแลง ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและหวงโซการผลิตภายในประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศ

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงทวีความเขมขน ทําใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา ขณะท่ีวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกหลัง 

ค.ศ. 2015 ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลกในอีก 15 ป ขางหนา (ค.ศ.2016-2030) 
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จะสงผลกระทบตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้นประเด็นทาทายท่ีตองเรงดําเนินการในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดแก การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเรงแกไขปญหา

วิกฤติสิ่งแวดลอมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีโปรงใสเปนธรรม 

สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวงกวางมากข้ึน ตองเรงเตรียมความพรอมใน การ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง

และย่ังยืน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒนและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลาย

มิติท้ังภัยคุกคามภายนอก ไดแก การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ

ของโลก ความขัดแยงดานอาณาเขต แบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคาม

ภายในประเทศ ไดแก สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของ

คนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตและการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรม

คอมพิวเตอร ในระยะ 5 ปตอไปซ่ึงเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญตอการฟนฟูพ้ืนฐานดาน

ความม่ันคงท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยูรวมกันใน

สังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมขามชาติซ่ึงจะสงผล

กระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทยความออนแอของระบบการบริหารจัดการในภาครัฐและการขาดธรรมาภิบาลใน

สังคมไทยเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญประการหนึ่งมาอยางตอเนื่อง ท้ังในเรื่องความออนแอของ

การบริหารจัดการของภาครัฐ การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหบรรลุ

เปาประสงคท่ีวางไว การใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมาย การบริหารจัดการและการใหบริการของทองถ่ินท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส กระบวนการ

ท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจการใชงบประมาณยังไมเพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรม



 

ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบท่ียังเปน

ปญหาสําคัญของประเทศ ในชวง 5 ปตอจากนี้ไปเปนชวงเวลาสําคัญท่ีตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังเพ่ือใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในทุกดานให

ประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีวางไวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และวางพ้ืนฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบ

เปาหมายอนาคตในป 2577 ของการพัฒนาในดานตางๆ และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยตองให

ความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม ท้ังในดานระบบการบริหารงาน

และบุคคลากร ในสวนการบริหารจัดการภาครัฐ ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปน

ธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหวางสวนกลาง

ภูมิภาค และทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจ และสังคม การกระจายความเจริญ และ

การพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ี รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาความตอเนื่องในการดําเนินการ และปญหา

เชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลทําใหมีขอ  
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จํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ      

โลจิสติกสของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการขยายขีด

ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักและ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคมสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียน

อยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตางๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิม   

ประสิทธิภาพการดําเนินการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค การ

พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศและการพัฒนาผูประกอบการใน

สาขาโลจิสติกสและหนวยงานท่ีมีศักยภาพเพ่ือไปทําธุรกิจในตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในชวงระยะเวลาท่ี

ผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบพ้ืนฐานท่ีมีอยู

ท้ังดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองค

ความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูง ตกอยู

กับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยีการลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันประยุกตและใชประโยชน

ยังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรม อีกท้ังความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีไดสงผล

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปท่ัวโลกโดยประเทศท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูง อาทิ 

เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสวีเดน ลวนเปนตนแบบสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวา หากตองการเพ่ิมศักยภาพ

ของประเทศจําเปนตองปรับตัว เรียนรู และมุงสูการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให

กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะตอไป การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ

ประเทศไทย จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับรูปแบบการดําเนินงานใหมุงเนนความรวมมือระหวางภาครัฐและ



 

เอกชนในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาโดยกําหนดประเด็นวิจัยของชาติท่ีตอบโจทยการยกระดับศักยภาพ

การผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีเปนฐานเดิมและการตอยอดขยายฐานใหมดวยการพัฒนานวัตกรรม 

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมท่ียกระดับคุณภาพสังคมและการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมผูสูงอายุการ

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะสูง การพัฒนาหนวยงานทดสอบและรับรองมาตรฐานในระดับ

สากล การดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท้ังใน

ดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมตางๆ กฎหมายท่ี

เก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการรับเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมท้ัง

ทรัพยสินทางปญญาข้ึนมารองรับ เพ่ือใหประเทศไทยไมอยูในสถานะเปนเพียงแคผูซ้ือและผูรับถายทอด

เทคโนโลยีจากตางประเทศ แตสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดดวยตนเองในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี

สําหรับกลุมการผลิตและบริการเปาหมายดังนั้น เพ่ือใหประเทศไทยพัฒนาเขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการ

กาวสูประเทศรายไดสูงในอนาคตแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลา 5 ป จะตองใหความสําคัญกับการใชองค

ความรูทางวิทยาศาสตรผลงานวิจัยและพัฒนา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค

อยางเขมขนท้ังในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอม

หรือปจจัยพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยท้ังการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัยโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสู

เปาหมายดังกลาว 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมใหมีความเขมแข็งมากข้ึนและการขยายฐานใหมท่ีใหความสําคัญกับ

การกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคูไปดวยเปนเปาหมายท่ีสําคัญ ซ่ึงการตอบสนองตอเปาหมาย 
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ดังกลาวประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี การดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุก

เพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัว

ของประชากรในเขตเมืองเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนา

เมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน ชวยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการ

พัฒนาอยูในกรุงเทพฯและภาคกลางท่ีเปนผลจากการพัฒนาท่ีผานมา และในขณะเดียวกันก็เปนการชวยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันและทําใหเกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสท่ีเปนโครงขายระหวางเมืองท่ีจะเปนระบบสมบูรณข้ึน เชนเดียวกับการยกระดับ

คุณภาพและการสงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ทําใหมีโอกาสเปนเขตเศรษฐกิจชั้นนํา

ของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดดีนอกจากนั้น การเปนสวนหนึ่งของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุน

ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นี้จึงมุงเนนการพัฒนาและเรง

ดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแกการสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการ

ผลิตและบริการใหมท่ีสรางรายไดสําหรับประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพการพัฒนา

และฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมี



 

สมดุล และการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมท้ังการเพ่ิม

ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา   ในชวงแผนพัฒนาฯ     

ฉบับท่ี 12 การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับจะเปนการผลักดันขับเคลื่อนตอเนื่องจากการ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคภายใตกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  โดยท่ี

ในระยะเวลา 5 ปตอจากนี้ไปจะมุงเนนการผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันมีความ

คืบหนา มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแตละจุดพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศภายใตกรอบความ

รวมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังความรวมมือในการลดการใชมาตรการท่ีไมใชมาตรการทางภาษี 

(Non-tariff barriers: NTBs) ในการกีดกันการคาการลงทุนระหวางกันควบคูไปกับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเชิงกายภาพท่ีจะตองดําเนินการใหคืบหนาตามแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานท้ังเครือขาย

ภายในประเทศและการตอเชื่อมกับประเทศเพ่ือนบานและการเตรียมความพรอมใหประเทศไทยเปนประตูไปสู

ภาคตะวันตกและตะวันออก ชวงเวลา 5 ปตอจากนี้ไปมุงเนนการตอยอดจากความเชื่อมโยงเชิงกายภาพสูการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชน จังหวัดและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงอ่ืนภายในประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกในการสงเสริมให

ผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศท้ังในสวนท่ีจะทําใหเกิดการเชื่อมตอหวงโซมูลคาในอาเซียนท่ีจะเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ือขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม

ประเทศ CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) และอาเซียน รวมท้ังการสงเสริมการใชประโยชน

จากกรอบความรวมมือของอาเซียนกับกลุมประเทศนอกกลุมอาเซียนรวมถึงหุนสวนการพัฒนานอกภูมิภาค 

ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงท่ีสมบูรณและการลงทุนของไทยในภูมิภาคจะสงผลใหประเทศไทยสามารถใชจุดเดนใน

เรื่องท่ีตั้งเชิงภูมิศาสตรใหเกิดผลเต็มท่ีในการท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคา

ท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาคในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ตองใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศ

ในระดับท่ีเปนวงกวางข้ึนอาทิกลุมความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค( Regional Comprehensive 

Economic Partnership : RCEP) ความรวมมือภายใตกรอบเอเปค และกลุมประเทศ 77 เปนตน ท่ีจะตอง

สนับสนุนการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีประเทศไทยมีความเก่ียวของใน 
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ฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับความ

เชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคตางๆ ใหใกลชิดในทุกดานมากข้ึนและผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยสอดคลอง

กับมาตรฐานสากลและขอตกลงระหวางประเทศตางๆ อาทิ เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขอกําหนดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ( CO2 emission) 

มาตรฐานดานการบิน และมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและแรงงานขามชาติ เปนตน ท้ังนี้ ยุทธศาสตรความ

รวมมือระหวางประเทศของไทยตองยึดหลัก คิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาส โดยดําเนินนโยบายการคาและการ

ลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง และเปนธรรม เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศในการประกอบธุรกิจ ขณะท่ีประเทศไทยตอง

ปรับตัวท้ังเชิงรับและเชิงรุกใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต สงเสริมบทบาท



 

เชิงรุกของประเทศไทยในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และ

สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรูภายใตกรอบความรวมมือตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงและการ

ปฏิรูปดานกฎระเบียบและการปฏิรูปภาครัฐและการปฏิรูปภาคบริการภายใตกรอบความรวมมือเศรษฐกิจ182

เอเปค การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดดานการพัฒนาท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการพัฒนาทุนมนุษย เปนตน ท้ังนี้เพ่ือสนับสนุนใหการพัฒนาประเทศบรรลุ

เปาหมายการสรางความเปนเลิศทางการผลิตท้ังสินคาและบริการและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจาก

โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินนโยบายความรวมมือระหวางประเทศอยางเขมขนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนการ

ท่ีประเทศไทยจะใชความรวมมือระหวางประเทศใหเปนกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสําคัญกับการประสานและพัฒนาความรวมมือกัน

ระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรคนั้น ในระยะ 5 ปตอจากนี้ไปจะตองดําเนินการใหเกิดความ

ชัดเจนตอกลุมประเทศเพ่ือนบานถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนควรปรับปรุงกลไกความรวมมือระหวางประเทศ โดยเนน

กลไกท่ีสรางสรรคและเปนธรรม ท้ังนี้กลไกดังกลาวอาจอยูในรูปของคณะทํางานหรือใชกลไกเดิมท่ีมีอยูแลว

ทํางานท้ังในรูปของคณะกรรมการและองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการบูรณาการใน

ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคเพ่ือใหประเทศในภูมิภาคไดรับประโยชนจากความรวมมืออยางเปนธรรมและเปน

การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ การปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 3 ประการท่ีเปนเง่ือนไขจําเปนคือ (1)การ

กําหนดมาตรการรองรับผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการคาการลงทุนตอกลุมตางๆ ในสังคมอีกดวย

เพ่ือปองกันปญหาความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายการคา การลงทุนเสรี และความรวมมือ

ระหวางประเทศ (2) การปรับกลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานความรวมมือระหวาง

ประเทศและการคาการลงทุนระหวางประเทศอยางมีบูรณาการบนพ้ืนฐานของการสรางความเขาใจรวมกันของ

หนวยงานไทยถึงเปาหมายและการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของประเทศและ (3) การพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของไทยใหมีความเปนสากลมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง ท้ังดานความสามารถทางภาษาการเสริมสราง

ศักยภาพ และมีทัศนคติท่ีเปดกวางและมองไปในอนาคต สอดคลองกับเปาหมายความเปนพลเมืองไทย 

พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก โดยประเทศไทยมีบทบาทนําในเวทีนานาชาติตามท่ีกําหนดภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนกาวสูเปาหมาย “อีสาน

พ่ึงตนเอง” โดยเปนฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงมาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย และเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดียุคกอน

ประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเทียวธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา

ระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 



 

  (1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  

การตั้ง  องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และ

สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

  (2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู   

เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 

  (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไข

ปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล

ครอบครัว ไดอยางอบอุน 

  (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม

ใหได 15.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบ

ชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตร

อินทรีย 
 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

 กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-

มหาสารคาม-กาฬสินธุ)  

 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 27 พฤศจกิายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด  

โดยจังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดขอนแกน  

รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสนิธุ ”  (รอย มาจาก รอยเอ็ด , แกน      

มาจาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 

กลุมจังหวัด “รอยเอ็ด –ขอนแกน –มหาสารคาม –กาฬสินธุ  หรือกลุม “รอยแกนสารสินธุ ” 

เปนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีพ้ืนท่ีรวมกันประมาณ 31,423 ตารางกิโลเมตร 

(19,639,296 ไร) คิดเปนรอยละ 18.6 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะภูมิประเทศ

เปนท่ีราบ มีภูเขาเตี้ยสลับทางดานทิศเหนือของรอยเอ็ดและขอนแกน และดานทิศตะวันออกของจังหวัด

กาฬสินธุมีเทือกเขาภูพาน 

ภาพแสดงท่ีตั้งกลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” 
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กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา 

 “ฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง ยางพารา) ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

อุตสาหกรรม การคาการบริการ การทองเท่ียว และการลงทุนสูสากล”  เปาหมายการพัฒนา เพ่ือ 

 เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน)  

 เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป  จึงไดกําหนด  

เปาหมายหลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้  

  1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน  

 2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  

  3) พัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

  4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 ตัวช้ีวัดรวม  

  1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน  

  2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP  

  3) รอยละรายไดจากการคา การลงทุน และการแปรรูปพืชเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  

  4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน  

 ประเด็นยุทธศาสตร  

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการคา การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ  

           สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด  

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน 

 วิสัยทัศน “ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเช่ือมโยงการคาการลงทุน และการบริการของกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

 พันธกิจ  

  1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง คนในชุมชนมีความเปนอยูดวยความผาสุก 

  2. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน  

  3. พัฒนาขีดความสามารถสินคาและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการใหตรง  

      กับความตองการของตลาด 

  4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดใหเปนศูนยกลางของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

 เปาประสงครวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  

 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความม่ันคงทางสังคม  



 

 3. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการ  

     บริหารจัดการอยางยั่งยืน  

 4. เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน และการบริการ จาการเชื่อมโยงในกลุมประเทศอนุภูมิภาค   

     ลุมน้ําโขง 

 ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
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  ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาค  

                         ลุมน้ําโขง  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

 วิสัยทัศน  “ขอนแกนเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง  เปนศูนยกลางการเรียนรู  และเมืองหลัก

เศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 พันธกิจ  

1. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

2. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได  โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การ 

   บริการและการทองเท่ียว 

5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขายการ 

   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยาง 

    ยั่งยืน 

7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการ 

   ทองเท่ียวของชุมชนท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ิน 

 ประเด็นยุทธศาสตร   

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 



 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ  

                  แขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน 

 “เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจกาวไกลสูอาเซียน” 

2.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด   

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษ 

         สิ่งแวดลอม  เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

          ทรัพยสิน  

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ 

           ปฏิบัติงาน  

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.3 เปาประสงค 

1. ผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 

2. พัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด/เมืองคูแฝด 

3. มีผลการศึกษาเพ่ือเตรียมพรอมของการเปน Hub รถไฟรางคูและทางถนน 

4. พัฒนาภูมิทัศนของเมืองใหสวยงามและเอ้ือตอการอยูอาศัย  

5. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี 

7. การศึกษาในระบบไดมาตรฐาน 

8. โรคติดตอ-ไมติดตอและพฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนปญหาสําคัญของประชาชนลดลง 

9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

10. ชุมชนมีความเขมแข็ง 



 

11. เทศบาลมีรายไดท่ีจัดเก็บเอง (แหลงรายไดเดิม) เพ่ิมมากข้ึน 

12. เทศบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการสรางแหลงรายไดใหม 

13. รายจายของเทศบาลลดลง 

14. มีนวัตกรรมในการบริหารและบริการประชาชน 

15. เทศบาลผานมาตรฐาน Green office 

16. สงเสริมและพัฒนาความรูและสรางจิตสํานึกในการบริการใหประชาชนพึงพอใจ 

17. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 

18. มีการประเมินผลยุทธศาสตรและนํายุทธศาสตรมาใชในการปฏิบัติงาน 

19. มีระบบฐานขอมูลในการบริหารจัดการ 

2.4 ตัวช้ีวัด 

1. ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสําคัญของผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

2. จํานวนรายการสินคาท่ีมีการแลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางเมืองคูแฝด 

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและการเพ่ิมจํานวนแรงงานกับเมืองคูแฝด  

4. ผลการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมของ ทม.บานไผ กับการเปนศูนยกลางรถไฟ/รถยนต  

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเปนแหลงเสริมสรางภูมิทัศน  แหลง 

   วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร 

7. จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑมาตรฐานสวนสาธารณะ 

8. อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน 

9. รอยละของนักเรียนอานออกเขียนไดตามมาตรฐานชวงวัย 
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10. ผลสอบ O-net แตละปการศึกษามีคาเฉลี่ยผานเกณฑท่ีกําหนด 

11. รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม ตอประชากรกลุมเสี่ยง 

12. อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก ลดลงรอยละ 20 จากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

13. รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับการเยี่ยมตามเกณฑ 

14. อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควร 

15. รอยละของรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหารใชน้ํามันทอดอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน  

16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผานเกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ ระดับ 5 ดาว 

17. ระดับความสําเร็จของความพรอมของการเตรียมการปองกันภัย 

18. จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวมการออมผานเกณฑท่ีกําหนด 

19. จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณท่ีผานเกณฑในชุมชน 

20. ระดับความสําเร็จของการตั้งสภาเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 

21. รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง (แหลงรายไดเดิม) ของเทศบาลเปรียบเทียบกับเงิน  

     งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหในแตละป 

22. รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงรายไดใหม 



 

23. รอยละของรายจายในหมวดคาวัสดุท่ีลดลง เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจายประจําป 

      ในแตละป 

24. รอยละของการจัดซ้ือจัดจางในหมวดท่ีมีราคากลาง เปรียบเทียบกับราคากลาง 

25. รอยละของคาใชจายดานบุคลากรตอรายจายท้ังหมดของเทศบาล 

26. ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมในการใหบริการประชาชน 

27. จํานวนชองทางและความถ่ีของการประชาสัมพันธ 

28. รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน 

29. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล  

30. รอยละของบุคลากรผานการอบรมตามเกณฑ 30 ชม./คน/ป 

31. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศของการทํางาน 

32. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

33. ระดับความสําเร็จของการบริหารฐานขอมูล 
 

 

2.5 คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1. ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสําคัญ

ของผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

15% 20% 20% 20% 

2. จํานวนรายการสินคาท่ีมีการแลกเปลี่ยนซ้ือ

ขายระหวางเมืองคูแฝด 

1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและ 40% 50% 50% 50% 

การเพ่ิมจํานวนแรงงานกับเมืองคูแฝด ผูผานการ

อบรม 

ผูผานการ

อบรม 

ผูผานการ

อบรม 

ผูผานการ

อบรม 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

4. ผลการศึกษาผลกระทบเพ่ือเตรียมความ

พรอมเปนศูนยกลางของเทศบาลเมืองบานไผ 

  

รายงานผล รายงานผล รายงานผล รายงานผล 

การ

ดําเนินงาน 

การ

ดําเนินงาน 

การ

ดําเนินงาน 

การ

ดําเนินงาน 

1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการ

พัฒนาเพ่ือเปนแหลงเสริมสรางภูมิทัศน แหลง

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 

3 แหง 4 แหง 4 แหง 4 แหง 

    



 

6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร 8 10 10 10 

 ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน ตร.ม/คน 

7. จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานสวนสาธารณะ  

1 1 1 1 

แหง แหง แหง แหง 

8. อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน 0.65 0.6 0.6 0.6 

9. รอยละของนักเรียนอานออกเขียนไดตาม

มาตรฐานชวงวัย 

รอยละ 

94 

รอยละ 

96 

รอยละ 

96 

รอยละ 

96 

10. - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

แตละปการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 46.89 47.89 47.89 47.89 

(ระดับประถมศึกษาปท่ี 6)     

    - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

แตละปการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 41.09 42.09 42.09 42.09 

(ระดับประถมศึกษาปท่ี 3)     

11. รอยละของผูปวยเบาหวานความดันโลหิต

สูงรายใหม ตอจํานวนประชากรกลุมเสี่ยง 

2% 2% 2% 2% 

    

12. อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง

รอยละ 20 จากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

23.65 22.47 22.47 22.47 

13. รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับการ 97% 98% 98% 98% 

เยี่ยมตามเกณฑ     

14. อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควรลดลง 8% 6.0% 6.0% 6% 

15. รอยละของรานอาหารแผงลอยจําหนาย

อาหารใชน้ํามันทอดอาหารอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 

95 100 100 100 

16. ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผานเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ ระดับ 5 ดาว 

30 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 

17. ระดับความสําเร็จของความพรอม 

ของการเตรียมการปองกันภัย 

5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 

18. จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวม 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 

การออมผานเกณฑท่ีกําหนด     
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
เปาหมาย 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

19. จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณ 80% 80% 80% 80% 

ท่ีผานเกณฑในชุมชน ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ ของเกณฑ 



 

  ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด ท่ีกําหนด 

20. ระดับความสําเร็จของการตั้งสภาพ

พลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

21. รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง (แหลง

รายไดเดิม)ของเทศบาลเปรียบเทียบกับเงิน

งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหในแตละป 

6 7.5 7.5 7.5 

22. รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงรายได

ใหม 

5% 5% 5% 5% 

23. รอยละของรายจายในหมวดคาวัสดุท่ี

ลดลงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย

ประจาํปในแตละป 

6% 3% 3% 3% 

24. รอยละของการจัดซ้ือจัดจางในหมวดท่ีมี

ราคากลางเปรียบเทียบกับราคากลาง 

9% 12% 12% 12% 

25. รอยละของคาใชจายดานบุคลากรตอ

รายจายท้ังหมดของเทศบาล 

34% 33% 33% 33% 

26. ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมในการ 

ใหบริการประชาชน 

7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 

27.จํานวนชองทางและความถ่ีของการ 8 ชองทาง 9 ชองทาง 9 ชองทาง 9 ชองทาง 

ประชาสัมพันธ 1,800 ครั้ง 1,900 ครั้ง 1,900 ครั้ง 1,900 ครั้ง 

28. รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

98.5% 99.0% 99.0% 99.0% 

     29. รอยละความพึงพอใจของประชาชนใน

การบริหารงานของเทศบาล 

80% 85% 85% 85% 

30. รอยละของบุคลากรผานการอบรมตาม

เกณฑ 30 ชม./คน/ป 

80% 85% 85% 85% 

31. บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ

ของการทํางาน 

80% 85% 85% 85% 

32. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตรไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 

33.ระดับความสําเร็จของการบริหาร

ฐานขอมูล 

4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 
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2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคา

สําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ

ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความตองการของตลาด 

2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและ

แรงงานตามความตองการของตลาด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปน

ศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปน

ศูนยกลางการขนสงทางบก 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัย ท่ียั่งยืน 

4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศน

ของเมืองและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
 

4.2 การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหได

มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
 

6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของ

เทศบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ

ของเทศบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให

มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

การกําหนดตําแหนงจุดยืนทางยุทธศาสตร ( Positioning) ของเทศบาลเมืองบานไผ กําหนด

ตามจุดยืนทางยุทธศาสตร ( Positioning) ของกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวย 

ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม  และรอยเอ็ด  ควรเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปน

ศูนยกลางการคาบริการและการลงทุนของภาค  การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การ

ทําการเกษตรกาวหนา เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลง 
 

เทศบาลเมืองบานไผ  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร  ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร

ประเทศ (Country  Strategy)  ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน  และแนวทางการเตรียมความพรอม

เพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี  ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  ผังเมืองรวม  แผนชุมชน  และสภาพปญหาและความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ.2560-2579) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560-2564) 

 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
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3. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ปจจัยตางๆภายในองคกร ท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งหรือ

เปนจุดแข็งขององคกรท่ีจะนําไปสูการไดเปรียบ เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 

  1. ผูนํามีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศนท่ีดีกวางไกล  

  2. มีสินคาโอท็อป (กุนเชียง  แหนมสด  บานขนมคุณภัทรา)  

  3. ศูนยกลางกระจายสินคา (ตลาดเชา  ไนทพลาชา  ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ)  

  4. มีแหลงเรียนรู (ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน) 

  5. มีเสนทางคมนาคมไปจังหวัดตางๆ  ท้ังทางรถยนต  และทางรถไฟ  

  6. มีลําหวยไหลผาน คือ ลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยยาง  

  7. มีสถาบันทางการเงินหลายแหง  

2. จุดออน (W หรือ Weaknesses)หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายในองคกรท่ีทําใหเกิดความออนแอ หรือ

เปนจุดออน นําไปสูการเสียเปรียบ เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพภายใน คือ 

  1. ประชากรขาดระเบียบวินัยและจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

  2. ประชากรแฝงจํานวนมาก  มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมสงผลตอเงิน

อุดหนุนของเทศบาลและรายจาย 

  3. ไมมีศูนยกระจายสินคาและแลกเปลี่ยนสินคาชุมชน  

  4. ปญหาสภาพน้ําในชุมชนมีความสกปรก  

  5. ใชบุคลากรไมตรงกับงาน  

  6. วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร บางอยางเสื่อมคุณภาพ  

  7. ขาดการประสานงานและการสื่อสารท่ีตรงกันในองคกร  

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. 

 

ผลผลิต/โครงการ 

 

แผนงาน 



 

  8. งบประมาณไมเพียงพอ  

  9. ขาดการนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเนื่อง  

  10. ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดครบถวน 

3. โอกาส (O หรือ Opportunities)หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเอ้ือประโยชนใหซ่ึงเปน

โอกาสท่ีชวยสงเสริมการดําเนินงาน คือ 

  1. เปนศูนยกลางการคมนาคม (ทางหลวงหมายเลข 2/ถนนแจงสนิท) (รถไฟรางคูหนองคาย, 

นครพนม) 

  2. เปนเมืองกระจายสินคา (สินคาโอท็อป)  

  3. เปนศูนยกลางดานการศึกษาและแหลงเรียนรู (มีสถานศึกษาท่ีสําคัญท่ีเปนแหลงเรียนรู 

เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดขอนแกน และพระพุทธบาทหินลาด) 

  4. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี คือ 1. มีระบบกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย ขยะ 

2.มีพ้ืนท่ีสีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา  3.ภูมิทัศนเมืองท่ีดี และการวางผังเมืองท่ีดี) 

  5. ผูนํามีความเขมแข็งทําใหมีโอกาสไดรับเงินงบประมาณจากภายนอกเพ่ิมข้ึน  

4. อุปสรรค (TหรือThreats) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 

เปนขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

1. มีประชากรแฝงจํานวนมาก  หรือประชากรจรจํานวนมาก 

2. ขาดความผูกพันในทองถ่ิน 
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3. ยาเสพติดและอาชญากรรม 

4. การวางงาน (การพนัน  พ่ึงพาลูกหลาน  ผูสูงอายุ) 

5. คานิยมในการดํารงชีพ 

6. ขาดแคลนแหลงน้ํา 

7. ปญหาสิ่งแวดลอม (ขยะ) 

8. แรงงานตางดาว  กอใหเกิดอาชญากรรมและโรคติดตอ 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ดานคมนาคม  

 โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ  คือ  ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผาน

ตัวเมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากเปนถนนเมนหลักท่ีสามารถเดินทางเขาสูตัวเมือง

ขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพดาน

การเปนศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได  มีเสนทางคมนาคมทางรถยนต

สามารถเชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนนเชื่อมตอระหวางอําเภอบานไผ 



 

และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทําใหประชาชนเกิด

ความตองการดานคมนาคมมากข้ึน และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกนจนเกินไป 

 ขอจํากัด    การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

สัญจรไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนท่ีอยูอาศัย งบประมาณและอัตรากําลังมีไมเพียงพอ  

ถนนชํารุดบอย ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจําผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาดวินัยในการ

ขับข่ียานพาหนะ 

 ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 โอกาส  มีแหลงน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองง้ิว  

สระสวรรค หนองลุมพุก เปนตน และแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา คือ แกงละวา มีแหลงน้ําชลประทานท่ี

สําคัญ คือ อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาวัว 

 ขอจํากัด    ท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแทจริงลดลง  ดินเปนดินรวน

ปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร และขาดความรูความเขาใจท่ี

จะนําหลักวิชาการดานการเกษตรมาพัฒนา 

 ส่ิงแวดลอม 

 โอกาส ประชาชนมีความรูความเขาใจและมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอมมากข้ึน  

และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีไมมาก  มีการวางแผนดาน

สิ่งแวดลอมของเทศบาล เพ่ือปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  รวมท้ังไดรับการสนับสนุน

ดานเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ  มีความรวมมือในการดําเนินการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเทศบาลเมืองบานไผ 

และ อบต.ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน ยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการรองรับปญหาดานขยะและแหลงรองรับการ

พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 
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 ขอจํากัด ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน และความไมเปนระเบียบเรียบรอยการจัดระเบียบ

ชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  การ

ลงโทษผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด  การประสานงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ซ่ึงมีมาก ท้ังดานการปฏิบัติท้ังดานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ เครื่องมือ เครื่องใช ในการตรวจสอบ 

ดานสิ่งแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการแกไขปญหาและผูประกอบการขาดความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม 

 ดานเศรษฐกิจ  

 โอกาส   มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากข้ึน ดาน

การแปรรูปสินคาเกษตร  การเลี้ยงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสินคาของท่ีระลึกประเภท



 

อาหาร  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง

เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณการปลอย

สินเชื่อเพ่ือการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   

 ขอจํากัด   การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตาง ๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาด

รองรับ ขายสินคาไมไดขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ และการบริการสวนมากเปนนักลงทุนใน

ทองถ่ิน  อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย  โดยเฉพาะในกลุม

ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 

 การเกษตรกรรม 

 โอกาส  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทาง

การเกษตรเปนหลัก  ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมีการ

บริโภคสินคาดานการเกษตร และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง จํานวน 5 แหง  

คือ หนองง้ิว สระสวรรค หนองลุมพุก อางเก็บน้ําหวยทราย ฝายหนองนาวัว  ถาไดรับการพัฒนา  และปรับปรุง

ระบบการเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได 

 ขอจํากัด    พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและ

การแปรผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน  ไมตอเนื่อง 

มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําให

การเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร  ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง 

หนวยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอท่ีจะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถใช

น้ําจากแหลงเก็บกักน้ําได 

 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการผลิต  เนื่องจาก

สวนใหญเกษตรกรยากจน ใชวิธีการผลิตแบบเดิมทําใหการผลการผลิตต่ํา คุณภาพไมดี ไมไดมาตรฐาน ไมคุม

กับการลงทุน แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอ่ืนแทน  

เนื่องจากรายไดดีกวา 

 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําใหแตละ

ราย มีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต  ความ

ไมแนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา  บทบาทของการพัฒนา

เศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรในภาค

เกษตรบางสวนไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานท่ีดินท่ีใชใน

การเกษตรกรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สิน

ภาคครัวเรือนท่ีเกิดจากการกูยืมเพ่ือการลงทุน 
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 การอุตสาหกรรม  

 โอกาส  อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ท่ียังสามารถเขาไปสงเสริม 

และพัฒนาได  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไมขาดแคลน  มีแรงงานจํานวนมาก 



 

และคาจางไมแพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงท้ังทางรถยนตและรถไฟ  ท่ีดินเพ่ือ

ใชเปนท่ีตั้งของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพ้ืนท่ี 

 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคุณภาพไมไดมาตรฐาน 

แรงงานมีคุณภาพต่ําในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย  การเคลื่อนยายสูง  ขาดแคลนนัก

ลงทุนรายใหม  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนใหเกิดการ

ลงทุนเทาท่ีควรได   
 

 การพาณิชยกรรม / การคา  

 โอกาส   เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอการ

คมนาคมมีความสะดวก  ท้ังทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ  เชน  

ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูประกอบการพาณิชยกรรม/

การคาสวนใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย   

 ขอจํากัด   ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา 

ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซ้ือต่ํา  แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  

ขาดตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี 
 

 การทองเท่ียว  

 โอกาส  มีแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีอยูใกลเคียง คือวัดพระเจาใหญผือบัง  

หลวงปูพุทธกุกุ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดมัชฌิมวิทยาราม และวัดสงวนวารี เปนตน  

มีสินคาของท่ีระลึก  ประเภทอาหาร  คือ กุนเชียง และผาไหม การคมนาคมไปสูแหลงทองเท่ียว  สะดวกและ

เชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได มีเทศกาลทองเท่ียวงานประเพณีสงกรานต งานประเพณีบุญกุมขาวใหญงานประเพณี

ลอยกระทง งานแหเทียนพรรษา  และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ ท่ีมีข้ึนทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-22.00 น.  

ณ บริเวณถนนหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 

 ขอจํากัด   ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ

ทองเท่ียวระดับอําเภอ  แหลงทองเท่ียวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู  ขาดแหลงทองเท่ียวทาง

ธรรมชาติท่ีนาสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอนักทองเท่ียวต่ํา 

  ดานสังคม  

 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ  

 โอกาส   ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผกูพันและ

ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเก้ือกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากร

ในวัยแรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีต่ําเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือและ

ทักษะ   จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและจะ

ตั้งอยูตามแนวเสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการ

สรางอาชีพและรายได   

 ขอจํากัด  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียวคอนขาง

สูงแรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม  มี

การเอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถ่ินมีนอยไมเพียงพอตอความ



 

ตองการของประชากรวัยแรงงาน  การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยังเปนสังคมแบบดั้งเดิม ชุมชนมีการ

พัฒนาชา 
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 ดานการสาธารณสุข  

 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง

บานไผ และโรงพยาบาล ยังมีความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันรักษาโรค  การอนามัยแมและเด็ก  ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะใน

ชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงตอการเจ็บปวย  จากปญหามลพิษของสถานประกอบการ

เพ่ิมข้ึน  ประชาชนสวนใหญท่ีมีรายไดนอย  ยังตองการท้ังการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐมากกวา

ภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา  สามารถใชระบบสงตอผูปวยท่ีมีอาการหนัก และตองการแพทยเฉพาะทาง

ไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได 

 ขอจํากัด   ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน บุคลากรไมเพียงพอภาคเอกชนมีการ

ใหบริการในราคาแพง    
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2561-2564 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

จ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา

เศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมี

ความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การ

พัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสราง

ความมั่นคงและความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของ

เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุม

ประเทศอนุภูมิลุมน้ําโขงและอาเซียน 

ยุทธศาสตรการ 

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจ.ขอนแกน 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาเทศบาล

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ

พัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาเมือง

และชมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ

พัฒนาการศึกษาและ

ศักยภาพพลเมือง

  

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

 
ยุทธศาสตรที่ 4พัฒนา

มาตรฐานระบบ

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

เตรียมความพรอม

ยุทธศาสตรที2่ 

พัฒนาทักษะและ

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

เพิ่มปริมาณการ

ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5 

การพัฒนาการ

เกษตรยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 

การเสริมสราง 

สขภาวะ 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 การสรางเสริมทุน   

 ทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนา  

 เศรษฐกิจชมชนเพื่อการ แขงขัน  

          

 

ยุทธศาสตรที่ 8 

การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ

 

 ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตรที ่7 

การสงเสริมความ

 

ยุทธศาสตรที ่8 

การเพิ่ม

ยุทธศาสตรที9่ 

การพัฒนาระบบ

ยุทธศาสตรที ่10 

การพัฒนา

ยุทธศาสตรที ่11 

การพัฒนาระบบ

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร 

ชาติ 20 ป 

(พ ศ 2560 2579) 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการ

สรางความสามารถในการ

แขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการ

สรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรที5่ดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 12 

(พ ศ 2560-2564) 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

(รอย แกน สาร สินธุ) 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การเสริมสราง

และพัฒนา

ศักยภาพทุน

มนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 2

การสรางความ

เปนธรรมและ

ลดความเหล่ือม

ลํ้าในสังคม  

 

ยุทธศาสตรที่ 3

การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยาง

  

ยุทธศาสตรที่ 4  
การเติบโตที่

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

เพื่อการพัฒนา

 

 

ยุทธศาสตรที่ 5  

การเสริมสราง

ความมั่นคง

แหงชาติเพื่อ

การพัฒนา

ประเทศสูความ

มั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6  

การบริหาร

จัดการใน

ภาครัฐ การ

ปองกันการ

ทุจริตประพฤติ

 

ยุทธศาสตรที่ 7  

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส

  

ยุทธศาสตรที่ 8  

การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต แปรรูป 

การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการคา การบริการ ลงทุนและ

พัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการ

ทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 9 

การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรที่ 10 

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา 
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โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ. 2561-2564 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลยุทธ 1.1 สงเสริมและ

สนับสนุน

ผูประกอบการ

และวิสาหกิจ

ชุมชนมีรายได

จากการจําหนาย

้  

 

2.1 สงเสริม

และสนับสนุน

การพัฒนา

สินคาและ

แรงงานตาม

ความตองการ

 

 

3.1 สงเสริม

การเตรียม

ความพรอม

ของการเปน

ศูนยกลางการ

ขนสงทางบก 

 

4.1 สงเสริม

และพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและภูมิ

ทัศนของเมือง

และเพิ่มพื้นที่สี

 

4.2 การ

สงเสริมและ

สนับสนุน 

การบริหาร

จัดการขยะ 

 

5.1 การ

สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษาใน

ระบบใหได

มาตรฐาน 

 

 

6.1 สงเสริม

และพัฒนา 

ใหประชาชน

มีสุขภาพดี 

 

 

6.2 สงเสริม

และสนับสนุน 

ใหประชาชน 

มีความปลอด 

ภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

 

 

7.1 สงเสริม

และสนับสนุน 

ใหชุมชนมี

ความเขมแข็ง 

และการสราง

เครือขาย

 

 

8.1 สงเสริมและ

สนับสนุนการ

พัฒนารายไดของ

เทศบาล 

 

 

9.1 สงเสริม

และสนับสนุน

การพัฒนาการ

ใหบริการของ

เทศบาล 

 

 

10.1 การสงเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

11.1 การ

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ 

 

 

ผลผลิต/

โครงการ 

ยอดจําหนาย
สินคาที่เปน
ผลิตภัณฑสําคัญ
ของผูประกอบ 
การและวิสาหกิจ
ชุมชน 

จํานวนรายการ
สินคาที่มีการ
แลกเปล่ียนซ้ือขาย
ระหวางเมืองคูแฝด 

ระดับความ 

.ผลการศึกษา
เพื่อเตรียม
ความพรอมของ
ทม.บานไผ กับ
การเปน
ศูนยกลาง

ไฟ  

จํานวนแหลงของ
พื้นที่เฉพาะที่
ไดรับการพัฒนา
เพื่อเปนแหลง
เสริมสรางภูมิทัศน
แหลงวัฒนธรรม 

ิ  

จํานวนสวน 
สาธารณะที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

รอยละของ
นักเรียนอาน
ออกเขียนได
ตามมาตรฐาน
ชวงวัย 

 

รอยละของผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม 
ตอประชากรกลุม
เส่ียง 

ระดับความ 
สําเร็จของ
ความพรอม
ของการ
เตรียมการ
ปองกันภัย 

จํานวนชุมชน
ที่ประชาชน
เขารวมการ
ออมผาน
เกณฑที่
กําหนด 

รอยละของ
รายไดจาก
จัดเก็บเอง 
(แหลงรายได
เดิม) ของ
เทศบาล
ป ี ี

ทุกกอง/ฝาย
มีนวัตกรรม
ใหมในการ
ใหบริการ
ประชาชน 

รอยละของ
บุคลากรผาน
การอบรม
ตามเกณฑ     
30 ชม./คน/
ป 

จํานวนกองที่
สามารถ
ขับเคล่ือน
ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร
ไดตามเกณฑ
ี่ ํ  

ระดับความ
เร็จของการ
บริหารฐาน 
ขอมูล 

แบบ ยท.01 

1.ผูประกอบ 

การและวิสาหกิจ 

ชุมชนมีรายได

จากการจําหนาย

สินคามากขึ้น 

เปาประสงค 3.มีผลการศึกษา

เพื่อเตรียมพรอม

ของการเปน

ศูนยกลางรถไฟ

รางคและทางถนน 

2.พัฒนาสินคา

และแรงงาน 

ตามความ

ตองการของ

ตลาด 

4. พัฒนาภูมิ

ทัศนของเมืองให

สวยงามและเอื้อ

ตอการอยูอาศัย 

5. เพิ่ม

พื้นที่สี

เขียว 

6. มีการ

บริหาร

จัดการ

ขยะที่ดี 

7.การศึกษา

ในระบบได

มาตรฐาน 

8.โรคติดตอ-ไม

ติดตอและพฤติกรรม

สุขภาพที่เปนปญหา

สําคัญของประชาชน

ลดลง 

9.ประชาชน

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

10.ชุมชนมี

ความ

เขมแข็ง 

16. สงเสริมและพัฒนาความรู

และสรางจิตสํานึกในการบริการ

ใหประชาชนพึงพอใจ 

15 เทศบาลผานมาตรฐาน 

Green office 

14 มีนวัตกรรมในการ

บริหารและบริการประชาชน 

13.รายจายของ

เทศบาลลดลง 

11.เทศบาลมี

รายไดที่จัดเก็บ

เอง (แหลงรายได

เดิม) เพิ่มมากขึ้น 

12. เทศบาลมี

รายไดเพิ่มขึ้น

จากการสราง

แหลงรายได

ใหม 

17. บุคลากรมี

สมรรถนะที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติราชการ 

 

18. มีการประเมินผลยุทธศาสตร

และนํายุทธศาสตรมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

19.มีระบบฐานขอมูลในการ

บริหารจัดการ 

แผนงานบริหาร 

งานทั่วไป 
แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 
แผนงาน 

สาธารณสุข 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 
แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม 

และการโยธา 

แผนงาน 

การพาณิชย 

แผนงาน 

งบกลาง 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร(Strategy Map) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน เมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 
1.ผูประกอบ 

การและ

วิสาหกิจชุมชน

มีรายได 

จากการ

จําหนายสินคา

้  

 

2.พัฒนา

สินคาและ

แรงงานตาม

ความตอง 

การของ 

ตลาด 

 

3.มีผลการ 

ศึกษาเพื่อ

เตรียมพรอม

ของการเปน

ศูนยกลางทาง

รถไฟรางคู 

 

 

 

4. พัฒนา 

ภูมิทัศน

ของเมือง 

ใหสวยงาม 

และเอื้อ 

ตอการอยู 

 

 

 

5. เพิ่ม

พื้นที่สี

เขียว 

 

 6. มีการ

บริหาร

จัดการ

ขยะที่ดี 

 

 

7.การ 

ศึกษาใน

ระบบได

มาตรฐาน 

 

8.โรคติดตอ-

ไมติดตอและ

พฤติกรรม

สุขภาพที่เปน

ปญหาสําคัญ

ของประชาชน

 

 

9.ประชาชน 

มีความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

10.ชุมชนมี

ความ

เขมแข็ง 

 

11.เทศบาล 

มีรายไดที่

จัดเก็บเอง 

(แหลงรายได

เดิม)เพิ่มมาก

้  

 

12.เทศบาล 

มีรายได

เพิ่มขึ้นจาก

การสราง

แหลงรายได

 

 

13.รายจาย

ของเทศบาล

ลดลง 

 

14 มี

นวัตกรรมใน

การบริหาร

และบริการ

ประชาชน 

 

16. สงเสริมและ

พัฒนาความรู

และสราง

จิตสํานึกในการ

บริการให

ประชาชนพึง

 

 

17.บุคลากรมี

สมรรถนะที่

เหมาะสมใน

การปฏิบัติ

ราชการ 

 

18. มีการ

ประเมินผล

ยุทธศาสตร

และนํา

ยุทธศาสตรมา

ใชในการ

 

 

คา

เปา 

หมาย 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 

เพิ่มปริมาณการ

จําหนายสินคา

สําคัญที่มีอยู

แลวใหมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตรที2่ 

พัฒนาทักษะและ

คุณภาพแรงงาน 

สินคา ตามความ

ตองการของตลาด

ื  

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

เตรียมความพรอม

กับการเปน

ศูนยกลางของการ

คมนาคมทางบก 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  และ

อนุรักษส่ิงแวดลอม

่ ่ ่  

ยุทธศาสตรที่ 5 

พัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรมของ

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 

สงเสริมและพัฒนา

ใหประชาชนมี

สุขภาพดีและมี

ความปลอดภัยใน

 
 

ยุทธศาสตรที ่7 

การสงเสริมความ

เขมแข็งของชุมชน 

และการสราง

เครือขายพัฒนา

ื  
 

ยุทธศาสตรที ่8 

การเพิ่ม

ประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บรายได

และลดรายจายใน

ํ ิ  
 

ยุทธศาสตรที9่ 

การพัฒนาระบบ

บริการใหมี

ประสิทธิภาพเพื่อ

การบริการ

ใ  
 

ยุทธศาสตรที ่10 

การพัฒนา

บุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถ

ใ ั  
 

ยุทธศาสตรที ่11 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 
 

แบบ ยท.02 

ระดับความ
เร็จของการ
บริหารฐาน 
ขอมูล 

จํานวนกองที่
สามารถ
ขับเคล่ือน
ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร
ไดตามเกณฑ
ที่กําหนด 

รอยละของ

บุคลากรผาน

การอบรม

ตามเกณฑ     

30 ชม./คน/

ป 

ทุกกอง/ฝาย
มีนวัตกรรม
ใหมในการ
ใหบริการ
ประชาชน 

รอยละของ
รายไดจาก
จัดเก็บเอง 
(แหลงรายได
เดิม) ของ
เทศบาล
เปรียบเทียบ
กับเงิน
งบประมาณ 

จํานวนชุมชน
ที่ประชาชน
เขารวมการ
ออมผาน
เกณฑที่
กําหนด 

ระดับความ 
สําเร็จของ
ความพรอม
ของการ
เตรียมการ
ปองกันภัย 

รอยละของผูปวย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงรายใหม 
ตอประชากรกลุม
เส่ียง 

รอยละของ
นักเรียนอาน
ออกเขียนได
ตามมาตรฐาน
ชวงวัย 

จํานวนสวน 
สาธารณะที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
สวนสาธารณะ 

จํานวนแหลงของ
พื้นที่เฉพาะที่
ไดรับการพัฒนา
เพื่อเปนแหลง
เสริมสรางภูมิทัศน
แหลงวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ 

.ผลการศึกษา
เพื่อเตรียม
ความพรอมของ
ทม.บานไผ กับ
การเปน
ศูนยกลาง
รถไฟ/รถยนต 

จํานวนรายการ
สินคาที่มีการ
แลกเปล่ียนซ้ือขาย
ระหวางเมืองคูแฝด 

ระดับความ 
สําเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จํานวนแรงงาน 
กับเมืองคแฝด 

ยอดจําหนาย
สินคาที่เปน
ผลิตภัณฑสําคัญ
ของผูประกอบ 
การและวิสาหกิจ
ชุมชน 

19.มีระบบ 

ฐานขอมูลใน

การบริหาร

จัดการ 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร(Strategy Map) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ 

 

1.1 สงเสริมและ

สนับสนุน

ผูประกอบการ

และวิสาหกิจ

ชุมชนมีรายได

จากการจําหนาย

้  

 

2.1 สงเสริม

และสนับสนุน

การพัฒนา

สินคาและ

แรงงานตาม

ความตองการ

 

 

3.1 สงเสริม

การเตรียม

ความพรอม

ของการเปน

ศูนยกลางการ

ขนสงทางบก 

 

4.1 สงเสริม

และพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐานและภูมิ

ทัศนของเมือง

และเพิ่มพื้นที่สี

 

4.2 การ

สงเสริมและ

สนับสนุน 

การบริหาร

จัดการขยะ 

 

5.1 การ

สงเสริมและ

สนับสนุน

การศึกษาใน

ระบบใหได

มาตรฐาน 

 

 

6.1 สงเสริม

และพัฒนา 

ใหประชาชน

มีสุขภาพดี 

 

 

6.2 สงเสริม

และสนับสนุน 

ใหประชาชน 

มีความปลอด 

ภัยในชีวิต 

และทรัพยสิน 

 

 

8.1 สงเสริมและ

สนับสนุนการ

พัฒนารายไดของ

เทศบาล 

 

 

7.1 สงเสริม

และสนับสนุน 

ใหชุมชนมี

ความเขมแข็ง 

และการสราง

เครือขาย

 

 

9.1 สงเสริม

และสนับสนุน

การพัฒนาการ

ใหบริการของ

เทศบาล 

 

 

10.1 การสงเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

11.1 การสงเสริม

และสนับสนุนการ

พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 

 

 

ระดับความสําเร็จ
ของการต้ังสมัชชา
พลเมืองเทศบาล
เมืองบานไผ 

อัตราการปวยดวย

โรคไขเลือดออก

ลดลงรอยละ 20 

จากคามัธยฐาน  

5 ป  ั  

ผลสอบO-net 
แตละป
การศึกษามี
คาเฉล่ียผาน
เกณฑที่กําหนด 

8. อัตราการ

ผลิตขยะตอคน

ตอวัน 
พื้นที่สีเขียวตอ
จํานวนประชากร 

ระดับความ 
สําเร็จการพัฒนา
ทักษะและการเพิ่ม
จํานวนแรงงาน 
กับเมืองคูแฝด 

แบบ ยท.02 

แผนงาน แผนงานการ

รักษาความ 

สงบภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน 

สังคม

สงเคราะห 

แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

แผนงานสราง 

ความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม 

และการโยธา 

แผนงาน 

การพาณิชย 

แผนงาน 

งบกลาง 
แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 

 

 

ความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับ

พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การสรางเสริม

ทุนทางสังคมใหเขมแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ

แขงขันภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนา

ศักยภาพเมืองบานไผให

สอดคลองกับการพัฒนาโดย

มุงเนนทางเศรษฐกิจ   

  

1.ผูประกอบการและวิสาหกิจ

ชุมชนมีรายไดจากการจําหนาย

สินคามากข้ึน 

1.ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑสําคัญ

ของผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับ

พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การสรางเสริม

ทุนทางสังคมใหเขมแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ

แขงขันภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะ

และคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด 

2.พัฒนาสินคาและแรงงานตาม

ความตองการของตลาด 

2.จํานวนรายการสินคาท่ีมีการแลกเปลี่ยน

ซ้ือขายระหวางเมืองคูแฝด 

3.ระดับความสําเร็จการพัฒนาทักษะและ

การเพ่ิมจํานวนแรงงานกับเมืองคูแฝด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับ

พัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความ

พรอมกับการเปนศูนยกลางของ

การคมนาคมทางบก 

3.มีผลการศึกษาเพ่ือ

เตรียมพรอมของการเปน

ศูนยกลางรถไฟรางคูและทาง

ถนน 

4.ผลการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมของ

เทศบาลเมืองบานไผ กับการเปนศูนยกลาง

รถไฟ/รถยนต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา

มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

4. พัฒนาภูมิทัศนของเมืองให

สวยงามและเอ้ือตอการอยู

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ีไดรับการ

พัฒนาเพ่ือเปนแหลงเสริมสรางภูมิทัศน

แบบ ยท.03 



 
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

สาธารณูปการ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ี

ยั่งยืน 

อาศัย แหลงวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
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ความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา

มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ี

ยั่งยืน  

5. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร 

7.จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานสวนสาธารณะ 

6. มีการบริหารจัดการขยะท่ีดี 8. อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา

การศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนา

การศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

  

7.การศึกษาในระบบได

มาตรฐาน 

  

9.รอยละของนักเรียนอานออกเขียนไดตาม

มาตรฐานชวงวัย 

10.ผลสอบ O-net แตละปการศึกษามี

คาเฉลี่ยผานเกณฑท่ีกําหนด 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุข

ภาวะ 

 ยุทธศาสตรท่ี6 สงเสริมและ

พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

  

  

8.โรคติดตอ-ไมติดตอและ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเปนปญหา

สําคัญของประชาชนลดลง 

11.รอยละของผูปวยเบาหวานความดัน

โลหิตสูงรายใหม ตอประชากรกลุมเสี่ยง 

  12.อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง

รอยละ 20 จากคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง 

  13.รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับการ

เยี่ยมตามเกณฑ 



 
    

  

14.อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควร 

  15.รอยละของรานอาหารแผงลอยจําหนาย

อาหารใชน้ํามันทอดอาหารอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 

    16.ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผานเกณฑ

มาตรฐานตลาดสดนาซ้ือระดับ5ดาว 
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ความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางสุข

ภาวะ 

 ยุทธศาสตรท่ี6 สงเสริมและ

พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

9.ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

17.ระดับความสําเร็จของความพรอมของ

การเตรียมการปองกันภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชน และ

การสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

  

  

10.ชุมชนมีความเขมแข็ง 

  

18.จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวมการ

ออมผานเกณฑท่ีกําหนด 

19.จํานวนครั้งของการทําประชาพิจารณท่ี

ผานเกณฑในชุมชน 

 20.ระดับความสําเร็จของการตั้งสภา

พลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดและลดรายจายในการ

11.เทศบาลมีรายไดท่ีจัดเก็บเอง 

(แหลงรายไดเดิม) เพ่ิมมากข้ึน 

21.รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง (แหลง

รายไดเดิม) ของเทศบาลเปรียบเทียบกับเงิน

งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรใหในแตละป 



 
ดําเนินงาน 

  

  

12. เทศบาลมีรายไดเพ่ิมข้ึน

จากการสรางแหลงรายไดใหม 

22.รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลงรายได

ใหม 

  13.รายจายของเทศบาลลดลง 23.รอยละของรายจายในหมวดคาวัสดุท่ี

ลดลงเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย

ประจําปในแตละป 

      24.รอยละของการจัดซ้ือจัดจางในหมวดท่ีมี

ราคากลางเปรียบเทียบกับราคากลาง 
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ความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายไดและลดรายจายในการ

ดําเนินงาน 

 13.รายจายของเทศบาลลดลง 25.รอยละของคาใชจายดานบุคลากรตอ

รายจายท้ังหมดของเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนา

ระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพ่ือการบริการประทับใจ  

  

14 มีนวัตกรรมในการบริหาร

และบริการประชาชน 

  

26.ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมในการ

ใหบริการประชาชน 

27.จํานวนชองทางและความถ่ีของการ

ประชาสัมพันธ 



 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี 10  การพัฒนา

บุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

  

  

  

15. สงเสริมและพัฒนาความรู

และสรางจิตสํานึกในการบริการ

ใหประชาชนพึงพอใจ 

  

28.รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

29.รอยละความพึงพอใจของประชาชนใน

การบริหารงานของเทศบาล 

16. บุคลากรมีสมรรถนะท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ 

  

30.รอยละของบุคลากรผานการอบรมตาม

เกณฑ     30 ชม./คน/ป 

  31.บุคลากรมีความพึงพอใจในบรรยากาศ

ของการทํางาน 
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ความเช่ือมโยงกับ 

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร อปท. เปาประสงค ตัวช้ีวัด/ผลผลิต/โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาการ

บริหารภาครัฐ ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ 

17. มีการประเมินผล

ยุทธศาสตรและนํายุทธศาสตร

มาใชในการปฏิบัติงาน 

32. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ตามยุทธศาสตรไดตามเกณฑท่ีกําหนด 

    18. มีระบบฐานขอมูลในการ

บริหารจัดการ 

33. ระดับความสําเร็จของการบริหาร

ฐานขอมูล 

 



 

คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

15% 20% 20% 20% 20% 1.เพ่ิมปริมาณการจําหนาย

สินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมาก

ข้ึน 

1.ยอดจําหนายสินคาท่ีเปนผลิตภัณฑ

สําคัญของผูประกอบการและ

วิสาหกิจชุมชน 

กอง

สวัสดิการฯ 

- 

1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 1 รายการ 2.พัฒนาทักษะและคุณภาพ

แรงงาน สินคา ตามความ

ตองการของตลาด เมืองคูแฝด 

2.จํานวนรายการสินคาท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนซ้ือขายระหวางเมืองคู

แฝด 

กอง

สวัสดิการฯ 

- 

40% 

ผูผานการ

อบรม 

50% 

ผูผานการ

อบรม 

50% 

ผูผานการ

อบรม 

50% 

ผูผานการ

อบรม 

50% 

ผูผานการ

อบรม 

2.พัฒนาทักษะและคุณภาพ

แรงงาน สินคา ตามความ

ตองการของตลาด เมืองคูแฝด 

3. ระดับความสําเร็จการพัฒนา

ทักษะและการเพ่ิมจํานวนแรงงานกับ

เมืองคูแฝด 

กอง

สวัสดิการฯ 

- 

รายงานผล

การดําเนินงาน

1 โครงการ 

รายงานผล

การดําเนินงาน

1 โครงการ 

รายงานผล

การดําเนินงาน

1 โครงการ 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

1 โครงการ 

รายงานผล 

การดําเนินงาน 

1 โครงการ 

3 เตรียมความพรอมกับการเปน 

ศูนยกลางของการคมนาคมทาง

บก 

4. ผลการศึกษาผลกระทบเพ่ือเตรียม

ความพรอมเปนศูนยกลางของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

กองชาง - 
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

3 แหง 4 แหง 4 แหง 4 แหง 4 แหง 4. พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภคและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

5. จํานวนแหลงของพ้ืนท่ีเฉพาะท่ี

ไดรับการพัฒนาเพ่ือเปนแหลง

เสริมสรางภูมิทัศน แหลงวัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ 

กองชาง - 



 
8ตร.ม/คน 10ตร.ม/คน 10ตร.ม/คน 10ตร.ม/คน 10ตร.ม/คน 4. พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภคและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

6. พ้ืนท่ีสีเขียวตอจํานวนประชากร กองชาง - 

1แหง 1แหง 1แหง 1แหง 1แหง 4. พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภคและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

7. จํานวนสวนสาธารณะท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานสวนสาธารณะ 

 

กองชาง - 

0.65 0.6 0.6 0.6 0.6 4. พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภคและอนุรักษ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

8.อัตราการผลิตขยะตอคนตอวัน 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

รอยละ  

94 

รอยละ  

96 

รอยละ 

96 

รอยละ  

96 

รอยละ  

96 

5.พัฒนาการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

9. รอยละของนักเรียนอานออกเขียน

ไดตามมาตรฐานชวงวัย 

กอง 

การศึกษา 

- 

รอยละ46.89 รอยละ47.89 รอยละ47.89 รอยละ47.89 รอยละ 

47.89 

5.พัฒนาการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

10. - ผลการสอบ O-net ของ

นักเรียนแตละปการศึกษามีคะแนน

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

(ระดับประถมศึกษาปท่ี 6) 

กอง 

การศึกษา 

- 

รอยละ 

41.09 

รอยละ42.09 รอยละ42.09 รอยละ42.09 รอยละ 

42.09 

5.พัฒนาการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

 - ผลการสอบ O-net ของนักเรียน

แตละปการศึกษามีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึน(ระดับประถมศึกษาปท่ี 3) 

กอง 

การศึกษา 

- 
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 



 
2% 2% 2% 2% 2% 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

11.รอยละของผูปวยเบาหวานความ

ดันโลหิตสูงรายใหม ตอจํานวน

ประชากรกลุมเสี่ยง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

23.65 22.47 22.47 22.47 22.47 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

12.อัตราการปวยดวยโรคไขเลือด 

ออกลดลงรอยละ 20 จากคามัธย

ฐาน 5 ปยอนหลัง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

97% 98% 98% 98% 98% 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

13.รอยละของเด็กแรกเกิดตองไดรับ

การเยี่ยมตามเกณฑ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

8% 6.0% 6.0% 6% 6% 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

14.อัตราเด็กตั้งทองกอนวัยอันควร

ลดลง 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

95 100 100 100 100 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

15.รอยละของรานอาหารแผงลอย

จําหนายอาหารใชน้ํามันทอดอาหาร

อยูในเกณฑมาตรฐาน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

30 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 35 ขอ 6.สงเสริมและพัฒนาให 

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

16.ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผผาน

เกณฑมาตรฐานตลาดสดนาซ้ือ 

ระดับ 5 ดาว 

กอง

สาธารณสุขฯ 

- 

5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 5 นาที 6.สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

17.ระดับความสําเร็จของความพรอม

ของการเตรียมการปองกันภัย 

สํานักปลัดฯ - 
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน 7.การสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชนและการสรางเครือขาย

พัฒนาเมือง 

18.จํานวนชุมชนท่ีประชาชนเขารวม

การออมผานเกณฑท่ีกําหนด 

กอง

สวัสดิการฯ 

- 

80%ของ

เกณฑท่ีกําหนด 

80%ของ

เกณฑท่ีกําหนด 

80%ของ

เกณฑท่ีกําหนด 

80%ของเกณฑ

ท่ีกําหนด 

80%ของเกณฑ

ท่ีกําหนด 

7.การสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชนและการสรางเครือขาย

พัฒนาเมือง 

19.จํานวนครั้งของการทําประชา

พิจารณท่ีผานเกณฑในชุมชน 

กอง

สวัสดิการฯ 

- 

1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 7.การสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชนและการสรางเครือขาย

พัฒนาเมือง 

20. ระดับความสําเร็จของการ

ประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมือง

บานไผ 

กอง 

วิชาการฯ 

- 

6 7.5 7.5 7.5 7.5 8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

21.รอยละของรายไดจากจัดเก็บเอง

(แหลงรายไดเดิม)ของเทศบาล

เปรียบเทียบกับเงินงบประมาณท่ีรัฐ

จัดสรรใหในแตละป 

กองคลัง - 

5% 5% 5% 5% 5% 8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

22.รอยละรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากแหลง

รายไดใหม 

กองคลัง - 

6% 3% 3% 3% 3% 8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 23.รอยละของรายจายในหมวดคา กองคลัง - 



 
จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

วัสดุท่ีลดลงเปรียบเทียบกับ

งบประมาณรายจายประจําปในแต

ละป 
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คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

9% 12% 12% 12% 12% 8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

24.รอยละของการจัดซ้ือจัดจางใน

หมวดท่ีมีราคากลางเปรียบเทียบกับ

ราคากลาง 

กองคลัง - 

34% 33% 33% 33% 33% 8.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

25. รอยละของคาใชจายดาน

บุคลากรตอรายจายท้ังหมดของ

เทศบาล 

กองคลัง - 

7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 7 อยาง 9.การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

26.ทุกกอง/ฝายมีนวัตกรรมใหมใน

การใหบริการประชาชน 

สํานักปลัดฯ ทุกกอง 

8ชองทาง

1,800ครั้ง 

9ชองทาง

1,900ครั้ง 

9ชองทาง

1,900ครั้ง 

9ชองทาง

1,900ครั้ง 

9ชองทาง

1,900ครั้ง 

9.การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

27.จํานวนชองทางและความถ่ีของ

การประชาสัมพันธ 

กอง 

วิชาการฯ 

- 

98.5% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 9.การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

28. รอยละขอรองเรียนไดดําเนินการ

ตามเกณฑมาตรฐาน 

สํานักปลัดฯ - 



 

 

 

ประทับใจ 

80% 85% 85% 85% 85% 9.การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

29. รอยละความพึงพอใจของ

ประชาชนในการบริหารงานของ

เทศบาล 

สํานักปลัดฯ - 

80% 85% 85% 85% 85% 10.การพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจรยิธรรมและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

30. รอยละของบุคลากรผานการ

อบรมตามเกณฑ 30 ชม./คน/ป 

สํานักปลัดฯ - 

         

        3-39 

         

คาเปาหมาย ความกาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ หนวย

รับผิดชอบ 

หนวย

สนับสนุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

80% 85% 85% 85% 85% 10.การพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจรยิธรรมและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

31. บุคลากรมีความพึงพอใจใน

บรรยากาศของการทํางาน 

สํานักปลัดฯ - 

7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 7 กอง 11.การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

32. จํานวนกองท่ีสามารถขับเคลื่อน

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรไดตามเกณฑ

ท่ีกําหนด 

กอง 

วิชาการฯ 

ทุกกอง 

4 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 5 ระบบ 11.การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

33. ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการฐานขอมูล 

กอง 

วิชาการฯ 

ทุกกอง 
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวบริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ

ใหมากขึ้น การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ

ตามความตองการของตลาด 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของ เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง

การคมนาคมทางบก
4 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน กองชาง

กองสาธารณสุขฯ
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา กองการศึกษา

การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
6 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา กองการศึกษา

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ
การดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ

กองสาธารณสุขฯ
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
บริหารทัวไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดฯ

7 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา กองการศึกษา

สวนที่ 4

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการฯ
การดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ
บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ

กองวิชาการฯ
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
การบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ

8 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได การบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ

และลดรายจายในการดําเนินงาน บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
9 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

เพื่อการบริการประทับใจ การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ
กองวิชาการฯ

บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดฯ
10 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

จริยธรรม  และความสามารถในการปฏิบัติงาน บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ

การบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
11 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

บริหารทัวไป แผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ

รวม 11 ยุทธศาสตร รวม 4 ดาน รวม 10 แผนงาน
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ

ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -       -             -       350,000      -     -             -     -             -     350,000      

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          150,000       1          150,000      1        150,000      1        150,000      4        600,000      

รวม 1         150,000      1         500,000     1       150,000      1       150,000     4       950,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

รวม 1         100,000      1         100,000     1       100,000      1       100,000     4       400,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง

ของการคมนาคมทางบก

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -       -             1          500,000      -             -     -             1        500,000      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

รวม -      -            1         500,000     -     -            -     -            1       500,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา 1          150,000       1          100,000      1        100,000      -     -             3        350,000      

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          100,000       -       -             -     -             -     -             2        100,000      

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11        5,741,000    5          5,544,000    6        4,346,000    6        2,556,000    28      18,187,000  

4. แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 20        257,567,000 9          1,365,000    9        1,365,000    9        1,365,000    47      261,662,000 

รวม 34       ####### 15       7,009,000   16      5,811,000   15      3,921,000   80      #######

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมของชุมชน

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1          150,000       1          150,000      1        150,000      1        150,000      4        600,000      

2. แผนงานการศึกษา 37        31,408,300   36        30,074,000  36      30,770,000  36      31,130,000  145    123,382,300 
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

รวม 38       31,558,300  37       30,224,000 37      30,920,000 37      31,280,000 149    #######

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4          305,000       5          1,505,000    5        1,505,000    4        305,000      18      3,620,000    

2. แผนงานการศึกษา 3          439,000       3          439,000      3        439,000      3        439,000      12      1,756,000    

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3          240,000       3          240,000      3        240,000      3        240,000      12      960,000      

4. แผนงานงบกลาง 4          40,389,800   4          43,950,000  4        48,500,000  4        53,050,000  16      185,889,800 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 2          850,000       2          850,000      2        850,000      2        850,000      8        3,400,000    

6. แผนงานสาธารณสุข 7          960,000       7          960,000      7        960,000      7        960,000      28      3,840,000    

7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16        4,375,000    19        7,475,000    18      8,375,000    18      9,575,000    71      29,800,000  

รวม 39       47,558,800  43       55,419,000 42      60,869,000 41      65,419,000 165    #######
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13        1,880,000    15        2,880,000    14      1,880,000    14      1,880,000    56      8,520,000    

2. แผนงานการศึกษา 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10        3,090,000    10        3,090,000    10      3,090,000    10      3,090,000    40      12,360,000  

4. แผนงานสังคมสงเคราะห 1          20,000        1          20,000        1        20,000        1        20,000        4        80,000        

5. แผนงานงบกลาง 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 9          1,680,000    9          1,680,000    9        1,680,000    9        1,680,000    36      6,720,000    

7. แผนงานสาธารณสุข 3          300,000       3          300,000      3        300,000      3        300,000      12      1,200,000    
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

8. แผนงานเคหะและชุมชน 1          50,000        1          50,000        1        50,000        1        50,000        4        200,000      

รวม 39       7,220,000   41       8,220,000   40      7,220,000   40      7,220,000   160    29,880,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดําเนินงาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน 1          453,504       1          500,000      1        500,000      1        500,000      4        1,953,504    

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 5          305,000       5          305,000      5        305,000      5        305,000      20      1,220,000    

รวม 6         758,504      6         805,000     6       805,000      6       805,000     24      3,173,504   

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริการประทับใจ

1. แผนงานการศึกษา 3          650,000       5          1,550,000    1        300,000      -     -             9        2,500,000    

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          705,000       2          705,000      2        705,000      2        705,000      8        2,820,000    

รวม 6         1,455,000   8         2,355,000   4       1,105,000   3       805,000     21      5,720,000   

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
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แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จริยธรรม  และความสามารถในการปฏิบัติงาน

1. แผนงานการศึกษา 1          400,000       1          400,000      1        400,000      1        400,000      4        1,600,000    

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6          2,355,000    6          1,855,000    6        1,855,000    6        1,855,000    24      7,920,000    

3. แผนงานสาธารณสุข 1          500,000       1          500,000      1        500,000      1        500,000      4        2,000,000    

รวม 8         3,255,000   8         2,755,000   8       2,755,000   8       2,755,000   32      11,520,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1. แผนงานการศึกษา 3          1,133,600    1          33,600        1        33,600        1        33,600        6        1,234,400    

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6          1,750,000    7          5,400,000    5        4,891,000    5        1,500,000    23      13,541,000  

รวม 9         2,883,600   8         5,433,600   6       4,924,600   6       1,533,600   29      14,775,400 

รวมทั้งสิ้น 181      ####### 169      ####### 161    ####### 158    ####### 669    #######
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ

ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป -       -             -       350,000      -     -             -     -             -     350,000      

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          150,000       1          150,000      1        150,000      1        150,000      4        600,000      

รวม 1         150,000      1         500,000     1       150,000      1       150,000     4       950,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด 

1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

รวม 1         100,000      1         100,000     1       100,000      1       100,000     4       400,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง

ของการคมนาคมทางบก

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -       -             1          500,000      -             -     -             1        500,000      

รวม -      -            1         500,000     -     -            -     -            1       500,000      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2564 รวม 4 ปป 2563

สําหรับ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2564 รวม 4 ปป 2563

สําหรับ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

1. แผนงานการศึกษา 1          150,000       1          100,000      1        100,000      -     -             3        350,000      

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          100,000       -       -             -     -             -     -             2        100,000      

3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11        5,741,000    5          5,544,000    6        4,346,000    6        2,556,000    28      18,187,000  

4. แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน 18        256,567,000 7          365,000      7        365,000      7        365,000      39      257,662,000 

รวม 32       ####### 13       6,009,000   14      4,811,000   13      2,921,000   72      #######

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมของชุมชน

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1          150,000       1          150,000      1        150,000      1        150,000      4        600,000      

2. แผนงานการศึกษา 27        24,100,300   26        22,424,000  26      22,760,000  26      22,970,000  105    92,254,300  

รวม 28       24,250,300  27       22,574,000 27      22,910,000 27      23,120,000 109    92,854,300 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2564 รวม 4 ปป 2563

สําหรับ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4          305,000       5          1,505,000    5        1,505,000    4        305,000      18      3,620,000    

2. แผนงานการศึกษา 3          439,000       3          439,000      3        439,000      3        439,000      12      1,756,000    

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3          240,000       3          240,000      3        240,000      3        240,000      12      960,000      

4. แผนงานงบกลาง 4          40,389,800   4          43,950,000  4        48,500,000  4        53,050,000  16      185,889,800 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 2          850,000       2          850,000      2        850,000      2        850,000      8        3,400,000    

6. แผนงานสาธารณสุข 6          940,000       6          940,000      6        940,000      6        940,000      24      3,760,000    

7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 13        4,250,000    16        7,350,000    15      8,250,000    15      9,450,000    59      29,300,000  

รวม 35       47,413,800  39       55,274,000 38      60,724,000 37      65,274,000 149    #######



4-12

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2564 รวม 4 ปป 2563

สําหรับ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13        1,880,000    15        2,880,000    14      1,880,000    14      1,880,000    56      8,520,000    

2. แผนงานการศึกษา 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

3. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10        3,090,000    10        3,090,000    10      3,090,000    10      3,090,000    40      12,360,000  

4. แผนงานสังคมสงเคราะห 1          20,000        1          20,000        1        20,000        1        20,000        4        80,000        

5. แผนงานงบกลาง 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

6. แผนงานบริหารงานทั่วไป 9          1,680,000    9          1,680,000    9        1,680,000    9        1,680,000    36      6,720,000    

7. แผนงานสาธารณสุข 3          300,000       3          300,000      3        300,000      3        300,000      12      1,200,000    

8. แผนงานเคหะและชุมชน 1          50,000        1          50,000        1        50,000        1        50,000        4        200,000      

รวม 39       7,220,000   41       8,220,000   40      7,220,000   40      7,220,000   160    29,880,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดําเนินงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 3          215,000       3          215,000      3        215,000      3        215,000      12      860,000      

รวม 3         215,000      3         215,000     3       215,000      3       215,000     12      860,000      
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2564 รวม 4 ปป 2563

สําหรับ เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริการประทับใจ

1. แผนงานการศึกษา 3          650,000       5          1,550,000    1        300,000      -     -             9        2,500,000    

2. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1          100,000       1          100,000      1        100,000      1        100,000      4        400,000      

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          705,000       2          705,000      2        705,000      2        705,000      8        2,820,000    

รวม 6         1,455,000   8         2,355,000   4       1,105,000   3       805,000     21      5,720,000   

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรม  และความสามารถในการปฏิบัติงาน

1. แผนงานการศึกษา 1          400,000       1          400,000      1        400,000      1        400,000      4        1,600,000    

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6          2,355,000    6          1,855,000    6        1,855,000    6        1,855,000    24      7,920,000    

3. แผนงานสาธารณสุข 1          500,000       1          500,000      1        500,000      1        500,000      4        2,000,000    

รวม 8         3,255,000   8         2,755,000   8       2,755,000   8       2,755,000   32      11,520,000 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1. แผนงานการศึกษา 3          1,133,600    1          33,600        1        33,600        1        33,600        6        1,234,400    

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 6          1,750,000    7          5,400,000    5        4,891,000    5        1,500,000    23      13,541,000  

รวม 9         2,883,600   8         5,433,600   6       4,924,600   6       1,533,600   29      14,775,400 

รวมทั้งสิ้น 162      ####### 150      ####### 142    ####### 139    ####### 593    #######
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางศูนย  -เพื่อเปนศูนยอาหาร  -กอสรางศูนยอาหารเทศบาล -         350,000 -         - จํานวน  -พนักงานเจาหนาที่เทศบาล สํานักปลัด ฯ

อาหารเทศบาลเมืองบานไผสวัสดิการของพนักงาน เมืองบานไผ จํานวน 1 หลัง 1 หลัง ไดรับบริการจากศูนยอาหาร

เจาหนาที่เทศบาลและเปน รายละเอียดตามแบบแปลนที่  -เปนสถานที่ประชาสัมพันธ

อาคารประชาสัมพันธ เทศบาลกําหนด กิจกรรมของเทศบาล

โครงการกิจกรรม

ของเทศบาล

รวม 1  โครงการ -         350,000  -         -         

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 1 การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 1 การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ



 4-9

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสงเสริม  - เพื่อใหชุมชนสามารถนํา  - ประชาชนกลุมเปาหมายมี 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พัฒนาทักษะดานอาชีพ ความรูที่ไดรับไปประกอบ ความรูที่ไดจากการฝกอบรมนํา (ป60:150,000 ไดรับการฝก มีความรู  ทักษะอาชีพ สวัสดิการฯ

และพัฒนารายไดชุมชน อาชีพในการดํารงชีวิต ไปประกอบอาชีพ ป59:150,000 อาชีพเพิ่มขึ้น สาขาตาง ๆ ที่สามารถนําไป

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเพิ่มรายได ลดราย  - สรางงาน สรางอาชีพที่ยั่งยืน ป58:150,000 ประกอบอาชีพได

จาย เพิ่มรายได ลดราย เสริมสรางทักษะอาชีพใหกับ ป57:150,000)  -เปนการแกไขปญหาความ

จายและภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยากจนใหแกประชาชน

 - เพื่อใหชุมชนพึ่งพา  -ประชาชนมีความสมานฉันท

กันเองรวมถึงการพึ่งพา มีการทํางานเปนทีม กอใหเกิด

ทุนทางสังคมคนใน ความสามัคคีในชุมชน

ชุมชนไดมีสวนรวม รูจัก  -ปลุกจิตสํานึกประชาชน

คิดเองทําเองตอยอด ในชุมชนรูจักพึ่งพาตนเอง

ในดานการประกอบ มีสวนรวมในเชิงบูรณาการใน

อาชีพ ชุมชนสามารถสรางภูมิคุมกัน

ตอการเปลี่ยนแปลงตาม

สภาวะของประชาชนโลก

รวม 1  โครงการ 150,000  150,000  150,000  150,000  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการความพอดีกับ  -เพื่อใหคนพิการ มีความรู - คนพิการในเขตเทศบาลเมือง 100,000   100,000   100,000   100,000   คนพิการ  -คนพิการมีความรูความ กอง

วิถีพอเพียงเพื่อคนพิการ ความสามารถในการ บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน (ป60:100,000) ที่ผานการ สามารถในการประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ

ประกอบอาชีพ มีอาชีพ (ป59:100,000) อบรมมีอาชีพ  -คนพิการมีอาชีพและรายได

และรายได และรายได  -มีการรวมกลุมในการ

ประกอบอาชีพของคนพิการ

รวม 1 โครงการ   100,000   100,000   100,000   100,000 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 1 การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาผล  - เพื่อทราบถึงผล  - จางศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ -         500,000   -         -         ความพึงพอใจ  -ทราบถึงผลกระทบถึง กองชาง

กระทบทางเศรษฐกิจ กระทบถึงโครงการที่ ตอการเปน Hub ของเทศบาล ของประชาชน โครงการที่มีประชาชน

ตอการเปนศูนยกลาง มีประชาชนในพื้นที่ เมืองบานไผ ไมนอยกวา ในพื้นที่ 

การขนสงทางบกของ  - เพื่อใชผลการศึกษาใน  รอยละ 80  -ใชผลการศึกษาใน

เทศบาลเมืองบานไผ การเตรียมความพรอม การเตรียมความพรอม

เมืองที่รองรับ เมืองที่รองรับ

 - ทราบจุดแข็งและ

จุดออนและหากิจกรรม

เพื่อสนับสนุน

รวม 1  โครงการ -         500,000  -         -         

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 1 การยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  - ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ -         จํานวน 3 ครั้ง  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บริเวณรอบอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ มีความรมรื่นเหมาะสม การศึกษา

สังกัดเทศบาลฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กให 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 150,000 ตอการจัดประสบการณ

สวยงาม สะอาด รมรื่น 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 (ป60:100,000) 100,000 การเรียนรูใหแกเด็ก

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 100,000  -ครู นักเรียน ผูปกครอง

มีความพึงพอใจ

รวม 1  โครงการ 150,000 100,000 100,000 -         

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานการศึกษา

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบอาคาร 50,000       -         -         - จํานวน 1 ครั้ง  -สถานที่ทํางานนาอยูมี สํานักปลัดฯ

บริเวณรอบอาคาร รมรื่นสรางบรรยากาศ สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ภูมิทัศนที่สวยงาม

สํานักงานเทศบาลเมือง ในการทํางาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล  -มลพิษทางอากาศลด

บานไผ กําหนด) เพิ่มออกซิเจน

2 โครงการปรับปรุงสวน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม  -ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณซุมสี่แยก 50,000 -         -         - จํานวน 1 แหง  -มีภูมิทัศนที่สวยงาม สํานักปลัดฯ

หยอมบริเวณซุมเฉลิม รมรื่นและแสดงความ ทางเขาบานเกิ้ง  -ไดแสดงออกถึงความ

พระเกียรติ จงรักภักดีตอสถาบัน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล จงรักภักดีฯ

พระมหากษัตริย กําหนด)

รวม 2 โครงการ 100,000 -         -         -         

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง -            - - 1,030,000  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.เลียบคลองสงน้ํา มาตรฐาน สงน้ําจากซอยมหาชัยเชื่อมกับชุมชน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

จากซอยมหาชัยเชื่อมกับ  -เพื่อความสะดวกใน คลองชลประทานโดยทําการกอสราง  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ชุมชนคลองชลประทาน การสัญจรไป - มา ถนน ค.ส.ล.โดยเริ่มจากแยกซอยมหาชัย ของผูใชถนน  -ประชาชนไดรับความ

ไปทางทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร

ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ รอยละ 80 ไป-มา

460.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือ

พื้นที่ค.ส.ล. ไมนอยกวา  1,840.00  

ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน 

หนา 0.20 ม. ไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบาย โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 788,000     - - -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวัน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนสมหวัง-สังวาลย  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา ออกสวนที่เหลือ) โดยเริ่มจาก ถนน ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(ฝงดานทิศตะวันออก ทวมขังและระบบระบาย แจงสนิทไปทางทิศใต ถึงลําหวยทราย  -ความพึงพอใจ

สวนที่เหลือ) น้ําไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ของประชาชน

ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม รอยละ 80

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 292.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -            - - 315,000    -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน ซอยสุวรรณภักดีโดยเริ่มจากแยกถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยสุวรรณภักดี  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา สมหวังสังวาลย ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมยาว รอยละ 80

ประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย 462,000     - - -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน สมประสงค ซอย7 โดยเริ่มจากแยกถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยสมประสงค ซอย 7  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา สมหวังสังวาลย ไปทางทิศตะวันตก  ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม รอยละ80

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บอพักทั้งสองขางยาว ประมาณ 220.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ -            - 515,000   -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ําทางเขาโรงเรียนประเสริฐแกว อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล.ทางเขาโรงเรียน มาตรฐาน อุทิศ ดานทิศตะวันออกโดยเริ่มจากถนน  -รอยละ80ของ ลดลง

ประเสริฐแกวอุทิศ  -เพื่อความสะดวกในการ สุขสําราญ ไปทางทิศตะวันตก ถึงประตู ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

ดานทิศตะวันออก สัญจรไป - มา โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ทําการ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไปมา

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ขังและระบบระบายน้ํา ความยาวประมาณ 55.00 เมตร หนา ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไดดีขึ้น 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

220.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางตาม รอยละ 80

สภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.

อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 178.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 462,000     - - -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน ซอยชุมชนพัฒนา 1 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยชุมชนพัฒนา 1  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา สุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว รอยละ 80

ประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            1,794,000 - -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน น้ําใหไดมาตรฐาน แสงทอง ประชาสรรค โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

แสงทองประชาสรรค  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา เลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกถึงเขต ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(ดานทิศเหนือ) ทวมขังและระบบระบาย ถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอระบาย  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ของประชาชน

เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ ไมนอยกวา

10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ รอยละ 80

ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ780.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -            -         815,000   -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน คุมสะพาน ซอย 5 โดยเริ่มงจากเขตถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

คุมสะพานลอย ซอย 5  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา มิตรภาพไปทางทิศตะวันตก ทําการกอ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง รอยละ 80

ยาวประมาณ 388.00เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,434,000   -         -         -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ 2 โดย อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ถนนประชาอุทิศ 2 มาตรฐาน เริ่มจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทางทิศ  -รอยละ80ของ ลดลง

 -เพื่อความสะดวกในการ ตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึง ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

สัญจรไป - มา ที่ดินสนามกีฬา ทําการกอสรางผิวจราจร ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

 -เพื่อแกไขปญหาน้ํา ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร กวาง3.00 เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ทวมขังและระบบระบาย ยาวประมาณ 26.00 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

น้ําไดดีขึ้น ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พื้นทาง ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

เดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม รอยละ 80

สภาพพรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อัดแรงชั้น3 ขนาดØ 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อความสะดวกในการ โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ไปทาง -            -         - 85,000      -รอยละ10ของ  -อุบัติเหตุจากการ กองชาง

ลูกรังจากถนนศรีบุญเรือง สัญจรไป - มา ทิศใต ทําการกอสรางถนนลูกรัง กวาง อุบัติเหตุลดลง ใชถนนลดลง

(ดานทิศตะวันตก) ประมาณ 3.00 เมตรความยาวประมาณ  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับความ

เชื่อมตอชุมชนสุมนามัย 500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ ของประชาชน สะดวกในการสัญจรไปมา

ถนนลูกรังไมนอยกวา 1,500 .00 ไมนอยกวา

ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน รอยละ 80

ที่เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            -         959,000   -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน น้ําใหไดมาตรฐาน รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง โดยเริ่มจาก ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวันออก จนถึง ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(บานเกิ้งซอย 6) ทวมขังและระบบระบาย เขตถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอ  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด ของประชาชน

Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ ไมนอยกวา

ประมาณ10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. รอยละ 80

ความ ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

 355.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            -         - 672,000    -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนน น้ําใหไดมาตรฐาน เอี่ยมไพบูลย ซอย 2 โดยเริ่มงจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

เอี่ยมไพบูลย ซอย 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา เอี่ยมไพบูลยไปทางทิศตะวันตก ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ของประชาชน

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม ไมนอยกวา

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้ง รอยละ 80

สองขาง ยาวประมาณ 320.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-21

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ -            -         471,000   -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง มาตรฐาน ซอย 12/1 โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ซอย 12/1  -เพื่อความสะดวกใน ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสราง  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

การสัญจรไป - มา ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ประมาณ280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไปมา

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 840.00 รอยละ 80

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

14 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ -            1,815,000 -         -  -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนเอี่ยม อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล.ซอยเอี่ยมประเสริฐ มาตรฐาน ประเสริฐไปทางทิศเหนือทําการกอสราง  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 1  -เพื่อความสะดวกในการ ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

สัญจรไป - มา ประมาณ480.00 เมตร หนา 0.15เมตร น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

 -เพื่อแกไขปญหาน้ํา หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,440.00  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ทวมขังและระบบระบาย ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหล ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

น้ําไดดีขึ้น ทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอ ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด รอยละ 80

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-22

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมประมาณ 10.00

เมตร พรอมรางวี บอพัก ยาวประมาณ

480.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

15 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            517,000   - -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 6  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา ยิ่งยง-หนองลุมพุกไปทางทิศตะวันตก ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.   -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม รอยละ 80

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 246.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            1,218,000 -         -  -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 1 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 1  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา หนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ทวมขังและระบบระบาย กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง รอยละ 80

ยาวประมาณ580.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

17 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน -            -         1,386,000 -  -รอยละ10 ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ยิ่งยง ซอย 4 โดยเริ่มจากถนนยิ่งยงไป อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ถนนยิ่งยง ซอย 4  -เพื่อความสะดวกใน ทิศเหนือถึงถนนยิ่งยง ซอย 5 ทําการ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

การสัญจรไป - มา กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก  ค.ส.ล. ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม รอยละ 80

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้ง 

สองขาง ยาวประมาณ 660.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 634,000     -         -         -  -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย11 อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ  มาตรฐาน โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไปทางทิศ  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 11  -เพื่อความสะดวกในการ ตะวันตก ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

สัญจรไป - มา กวาง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 119.00 น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

 -พื่อแกไขปญหาน้ํา เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ทวมขังและระบบระบาย ไมนอยกวา238.00 ตารางเมตร พื้นทาง ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

น้ําไดดีขึ้น เดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

สภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง รอยละ 80

ชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก 

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 238.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-25

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -            -         -         254,000    -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนทาง น้ําใหไดมาตรฐาน ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

เขาโรงเรียนเทศบาล 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากทอระบายน้ํา ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(อนุบาลสาธิต) ทวมขังและระบบระบาย เดิม ฝงทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกทํา  -ความพึงพอใจ

น้ําไดดีขึ้น การกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ของประชาชน

ชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม รอยละ 80

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการกอสรางทอ โดยเริ่มสรางจากแยกซอยประปา 1 ไป 581,000     -         -         -          -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ซอยราช ทางทิศเหนือถึงซอยประปา 2 ทําการกอ ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ครู (ชวงที่ 2) สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก  -ความพึงพอใจ

ระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ของประชาชน

ความยาวทอรวมบพักทั้ง 2 ขาง ยาว ไมนอยกวา

ประมาณ 244 เมตร รายละเอียดตาม รอยละ 80

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 โครงการจัดทําปายถนน  - เพื่ออํานวยความ  -จัดทําปายบอกชื่อซอยชุมชนและ 200,000     200,000   200,000   200,000    -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยชุมชนตางๆ และ สะดวกในการสัญจรไป ปายชื่อชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป58:170,000) ของประชาชน ประโยชนในการสัญจร

ปายชื่อชุมชน ภายใน  - ปรับปรุงปายชื่อบอกทิศทางและ ไมนอยกวา ไป-มา

เขตเทศบาลเมืองบานไผ สถานที่สําคัญๆภายในเขตเทศบาล รอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ

เมืองบานไผรายละเอียดตามแบบ สะดวกในการติดตอสถาน

แปลนที่เทศบาลกําหนด ที่ตาง ๆ 

22 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 144,000     - - -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยเจริญสุข 5 มาตรฐาน เจริญสุข 5(ชวงที่ 2) โดยเริ่มจาก อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

(ชวงที่ 2)  -เพื่อความสะดวกใน ถนนเจริญสุข 5 (เดิม) ไปทาง  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

การสัญจรไป - มา ดานทิศตะวันออก ทําการกอสรางถนน ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ค.ส.ล. กวาง 3.50 เมตร ยาวประมาณ ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ รอยละ 80

พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 255.50 

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 380,000     -         -         -  -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย7 โดย อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง มาตรฐาน เริ่มจากถนนบานเกิ้ง ไปทางทิศตะวันตก  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 7  -เพื่อความสะดวกในการ ทําการกอสรางถนน  ค.ส.ล. กวาง 2.50 ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

สัญจรไป - มา เมตร ยาวประมาณ 58.00 เมตร น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

 -เพื่อแกไขปญหาน้ํา หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ทวมขังและระบบระบาย ไมนอยกวา 175.00 ตารางเมตร พื้นทาง ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

น้ําไดดีขึ้น เดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

สภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง รอยละ 80

ชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก 

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 116.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก 185,000     - - -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยแยกถนน มาตรฐาน ถนนผังเมืองเชื่อมศรีบุญเรือง โดยเริ่ม อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ผังเมืองเชื่อม ถนนศรีบุญ  -เพื่อความสะดวกใน จากผังเมือง ไปทางทิศใตถึงถนนศรีบุญ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

เรืองซอย 3 การสัญจรไป - มา เรือง ซอย 3  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ รอยละ 80

พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 327.00 

ตารางเมตรพื้นทางเดิมปรับเรียบไหลทาง

ลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาล กําหนด

25 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยมุกดา - 471,000     - - -  -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยมุกดา - บุษรา มาตรฐาน บุษรา รีสอรท  โดยเริ่มถนนบานเกิ้ง อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

รีสอรท  -เพื่อความสะดวกใน ซอย 10  ไปทางทิศเหนือ ทําการ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

การสัญจรไป - มา  ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร กอสรางถนน ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ยาวประมาณ  277.00 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 327 รอยละ 80

 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหล

ทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รวม 25  โครงการ   5,741,000 ####### ####### #######

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการขยะ  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 40,000        40,000  40,000  40,000   -รอยละ 80 ของผู  - ประชาชนและเยาวชน กอง

มูลฝอยในชุมชน ภายในเขตเทศบาลมีการ จํานวน 1 ครั้ง (ป60:20,000) เขารับการอบรมมี มีการจัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน (ป59:20,000) ความรูความเขาใจใน อยางถูกตองและมีการนํา

ตนทางอยางเหมาะสม ในสถานศึกษา จํานวน 2 ครั้ง การลด คัดแยกและนํ ขยะกลับมาใชประโยชนใหม

 -จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล ขยะกลับมาใช  -ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนํา

จํานวน 10 ครั้ง ประโยชนใหม ไปกําจัดมีจําปริมาณลดลง

 - จัดกิจกรรมตลาด

นัดวัสดุรีไซเคิลใน

ชุมชน 10 ชุมชน

2 โครงการเรารักบานไผ -เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนใน 30,000        30,000  30,000  30,000   - รอยละ 80 ของ  - เยาวชนมีความรูความ กอง

รักษสิ่งแวดลอม และสรางความตระหนัก สถานศึกษา จํานวน 250 คน (ป60:30,000) เยาวชนมีความรู เขาใจการอนุรักษทรัพยากร สาธารณสุขฯ

ในการดูแลรักษาทรัพยากร  - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความ เกี่ยวกับการอนุรักษ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สะอาด (Big Cleaning Day) และการจัดการสิ่งแวด - เยาวชนมีสวนรวมในจัด

จํานวน 1 ครั้ง ลอมภายในชุมชน การชุมชนสิ่งแวดลอมภายใน

3 โครงการจัดการขยะ  -เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - อบรมใหความรูแกกลุมเยาวชน 60,000        60,000  60,000  60,000   - รอยละ 80ของ  - เยาวชนและประชาชน กอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

อันตรายในชุมชน และเยาวชนในสถานศึกษา ในสถานศึกษาจํานวน 3 โรงเรียน (ป60:60,000) ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สาธารณสุขฯ

มีความรูความเขาใจในการ  - จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข (ป59:50,000) มีความรูความเขา การจัดการของเสียอันตราย

ลด คัดแยกขยะอันตราย  39 ชุมชน (ป58:50,000) ใจในการจัดการ อยางถูกหลักสุขาภิบาล

ในครัวเรือนและสามารถ ขยะอันตรายอยาง  - ขยะอันตรายภายใน

ดําเนินการจัดการขยะ ถูกหลักสุขาภิบาล เขตเทศบาลไดคัดแยกรวบ

อันตรายในชุมชนไดอยาง  - จัดกิจกรรมขยะ รวมและนําไปกําจัดอยาง

ถูกตอง อันตรายแลกไข ถูกหลักสุขาภิบาล

 - เพื่อลดปริมาณขยะ 39 ชุมชน  -เทศบาลเมืองบานไผ

อันตรายในชุมชน เปนเมืองที่มีสภาพแวดลอมดี

4 โครงการทอดผาปา  -เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย -จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ 45,000        45,000  45,000  45,000   -รอยละ 80 ของ  - ประชาชนมีสวนรวมและมี กอง

ขยะ ตั้งแตตนทางภายในเขต จัดการขยะตั้งแตตนทาง (ป60:45,000) ผูเขารวมกิจกรรม การคัดแยกขยะตั้งแตตนทางสาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ครั้ง ทอดผาปาขยะมี  - ประชาชนมีสวนรวมใน

 - เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม  -จัดกิจกรรมทอดผาปาดวยขยะ ความรู ความเขา การเปลี่ยนขยะเปนกอง

ในการจัดการคัดแยกขยะ รีไซเคิล ในการจัดการขยะ บุญเพื่อใชเปนประโยชน

ตั้งแตในครัวเรือน และเปน ตั้งแตตนทาง การทนุบํารุงพระพุทธศาสนา

การรวมทําบุญทอดผาปา  -ประชาชนปรับเปลี่ยน

สามัคคีดวยขยะรีไซเคิล ทัศนคติและเปลี่ยนพฤติ

กรรมในการจัดการขยะ

5 โครงการชุมชน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 40,000        40,000  40,000  40,000   - รอยละ 80 ของผู  - ประชาชนและเยาวชน กอง

รวมพลัง ลดโลกรอน และการดําเนินการบริหาร จํานวน 1 ครั้ง เขารับการอบรมมี ลดพฤติกรรม เสี่ยงที่จะ สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน ความรู ความเขาใจ กอใหเกิดภาวะโลกรอน

และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ในสถานศึกษา จํานวน 3 ครั้ง เกี่ยวกับภาวะโลก  - การปลอยกาซเรือน

อยางคุมคา รอน กระจกลดลง

6 โครงการปะผุรถเก็บ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทายพรอมทําสี  100,000      -       -       -       ซอมแซมรถ  -ประชาชนไดรับบริการ กอง

ขนขยะอัดทายหมาย การเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน  83-9923 จํานวน 1 คัน สาธารณะการเก็บขนขยะ สาธารณสุขฯ

เลขทะเบียน83-9923 ขอนแกน  จํานวน 1 คัน มูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ

ขอนแกน  -ลดปญหาการรองเรียนจาก

ประชาชน

7 โครงการปะผุรถเก็บ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปะผุรถเก็บขนขยะมูลฝอยปกอัพ 60,000        -       -       -       ซอมแซมรถ  -ประชาชนไดรับบริการ กอง

ขนขยะมูลฝอยปกอัพการเก็บขนขยะมูลฝอย พรอมทําสีทั้งคัน  หมายเลขทะเบียน จํานวน 1 คัน สาธารณะการเก็บขนขยะ สาธารณสุขฯ

หมายเลขทะเบียน บน 8166 ขอนแกน  จํานวน 1 คัน มูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ

บน 8166 ขอนแกน  -ลดปญหาการรองเรียนจาก

ประชาชน

8 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารสํานักงานและที่พัก 880,000      -       -       -        -สถานที่ราชการและ กอง

อาคารสํานักงานและ สํานักงานและที่พัก ณ ศูนยเรียนรูฯ หนองแวงไร ขนาด ทรัพยสินทางราชการมีความสาธารณสุขฯ

ที่พัก พื้นที่ใชสอย 80 ตร.ม.จํานวน 1 หลัง ปลอดภัย

(แบบแปลนตามที่เทศบาลกําหนด)  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนน คสล.  - เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 1,651,000    -       -       -       พื้นที่ ค.ส.ล.  -การปฏิบัติงานรักษาความ กอง

ซอยอนามัย 1 ซอยอนามัย 1 อนามัย1 โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไมนอยกวา สะอาดมีประสิทธิภาพเพิ่ม สาธารณสุขฯ

ไปทางทิศตะวันตก ถึงหนาอาคาร 2,640 ตารางเมตร มากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

จอดรถบรรทุกขยะ ถนนกวาง 5เมตร  -มีถนนที่เปนมาตรฐาน

ยาว 528 เมตรหนา 0.15 เมตร สัญจรไป-มาไดสะดวกขึ้น

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา2,640 

ตารางเมตร

10 คาทดแทนกรณีสภาพ -เพื่อใหมีสถานที่กําจัด  -จายเงินคาทดแทนกรณีสภาพแวด 100,000      100,000 100,000 100,000  -ลดมลพิษจาก  -จายคาทดแทนกรณี กองชาง

แวดลอมเสื่อมโทรม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลอมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัด(ป60:100,000) ขยะมูลฝอยที่เกิด สภาพแวดลอมของ

เนื่องจากระบบกําจัด ที่เหมาะสมและเพียงพอ มูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ ขึ้นไดไมนอยกวา องคการบริหารสวนตําบล

มูลฝอยของเทศบาล กับปริมาณขยะมูลฝอย ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง รอยละ 90 หินตั้งเสื่อมโทรมเนื่อง

เมืองบานไผ และสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น  -ความพึงพอใจ จากระบบกําจัดมูลฝอย

ในอนาคต ของผูที่อยูอาศัย ของเทศบาลเมืองบานไผ

รอบสถานที่กําจัด  -มีสถานที่กําจัดขยะมูล

ขยะมูลฝอยและ ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่

สิ่งปฏิกูลไมนอย เหมาะสมกับปริมาณ

กวารอยละ 80 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

11 โครงการติดตามและ  -เพื่อติดตามและตรวจ  -การวิเคราะหปริมาณและองค 50,000        50,000  50,000  50,000   -ลดมลพิษจาก  -ติดตามและตรวจ กองชาง

ประเมินผลการดําเนินคุณภาพสิ่งแวดลอมจาก ประกอบของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกิด คุณภาพสิ่งแวดลอม

งานจัดการขยะมูล การดําเนินงานจัดการ  -การวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ขึ้นไดไมนอยกวา จากการดําเนินงานจัด

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และน้ําผิวดิน รอยละ 90 การขยะมูลฝอย และ



 4-33

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

 -การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม  -ความพึงพอใจ สิ่งปฏิกูล

อื่นที่เกี่ยวของ จากการดําเนินงาน ของผูที่อยูอาศัย  -เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รอบสถานที่กําจัด การจัดการขยะมูลฝอย 

ขยะมูลฝอยและ และสิ่งปฏิกูล

สิ่งปฏิกูลไมนอย

กวารอยละ 80

12 โครงการจางเหมา  -เพื่อใหเปนไปตาม จางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาและ 2,000,000    -       -       -        -ลดมลพิษจาก  -ขยะมูลฝอยมีการ กองชาง

บริษัทที่ปรึกษาศึกษาขั้นตอนของกฏหมาย วิเคราะหโครงการ ดานการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เกิด จัดการถูกหลักวิชาการ

และวิเคราะห ระเบียบและประกาศ ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ ขึ้นไดไมนอยกวา  -การปฏิบัติงานดานการ

โครงการดานการ ที่เกี่ยวของ ตามมาตรา 23 ประกอบ มาตรา 58 รอยละ 90 จัดการขยะมูลฝอยของ

จัดการขยะมูลฝอย  -เพื่อใหเทศบาลเมือง แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชน  -ความพึงพอใจของ เทศบาลเมืองบานไผเปน

บานไผดําเนินโครงการ รวมลงทุนในกิจการของรัฐ ผูที่อยูอาศัยรอบสถา ไปตามแนวทางของ

บริหารจัดการขยะ พ.ศ. 2556 ที่กําจัดขยะมูลฝอย กฎหมาย ระเบียบ

มูลฝอยในพื้นที่ไดอยาง และสิ่งปฏิกูลไมนอย  และประกาศที่กําหนด

มีประสิทธิภาพ กวารอยละ80

13 โครงการปรับปรุงศูนย -เพื่อปรับสภาพขยะ งานกอสรางรั้วคอนกรีตรอบบริเวณ 94,450,000  - - -  -ศูนยกําจัดขยะฯ  -มีการปรับปรุงศูนย กองชาง

จัดการมูลฝอยรวม มูลฝอยกอนทําการ อาคารคัดแยกมูลฝอย อาคารหมักปุย  1 แหง จัดการขยะมูลฝอยที่

แบบครบวงจร ฝงกลบและคัดแยกขยะ อาคารบรรจุ เก็บปุย อาคารเก็บ  -ประชาชนมี ครบวงจร และมี

เทศบาลเมืองบานไผ ที่ยอยสลายไดนํามาทํา มูลฝอยอันตรายระบบระบายน้ํารอบ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปนปุยหมัก สวนที่เหลือ บริเวณ อุปกรณระบบคัดแยก ราย ไมนอยกวา -ประชาชนมีสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

จะนําไปฝงกลบและ ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล รอยละ 80 ที่ดีขึ้น

กําจัดตอไป เพื่อยืดอายุ กําหนด

สถานที่ฝงกลบขยะ

มูลฝอยในปจจุบัน

14 โครงการกอสราง  -เพื่อรวบรวมและบําบัด  -กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสีย 106,961,000 -       -        -ระบบบําบัด  -มีระบบบําบัดน้ําเสีย กองชาง

ระบบรวบรวม และ น้ําเสียจากชุมชนกอน และกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่มี น้ําเสีย 1 แหง ที่มีคุณภาพเปนไปตาม

บําบัดน้ําเสียชุมชน ปลอยลงสูแหลงน้ํา มาตรฐานรายละเอียดตามแบบ  -ประชาชนมี มาตรฐานสากล และ

เทศบาลเมืองบานไผ สาธารณะ แปลนที่เทศบาลกําหนด ความพึงพอใจ ไมกอใหเกิดมลพิษ 

แยกเปน (1) เงินอุดหนุน ไมนอยกวา -ประชาชนมีสิ่งแวดลอม

จํานวน  96,264,900 บาท รอยละ 80 ที่ดีขึ้น

(2) เทศบาลเมืองบานไผ สมทบ

 10% จํานวน 10,696,100 บาท

15 โครงการจางที่ปรึกษา -เพื่อควบคุมงาน  -ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ 2,500,000    -       -        -ระบบบําบัด  -ควบคุมงานโครงการ กองชาง

เพื่อควบคุมงานโครง โครงการกอสรางระบบ รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน น้ําเสีย 1 แหง กอสรางระบบรวบรวม

การกอสรางระบบ รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบานไผ  -ประชาชนมี และบําบัดน้ําเสียชุมชน

รวบรวมและบําบัด ชุมชนเทศบาลเมือง  -ดําเนินการตรวจสอบแบบรายละ ความพึงพอใจ เทศบาลเมืองบานไผ 

น้ําเสียชุมชนเทศบาล บานไผ เปนไปตาม เอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไมนอยกวากวา ใหเปนไปตามรูปแบบ

เมืองบานไผ รูปแบบ ดําเนินการควบคุมงาน งานกอสราง รอยละ 80  -จัดทําคูมือซอมแซม

ดําเนินงานหลังกอสราง (รายละเอียด ดูแลระบบพรอมจัดฝก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) อบรมใหแกเจาหนาที่

ของเทศบาลและเปน

ที่ปรึกษา

16 โครงการปรับปรุงศูนย -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย -งานกอสรางบอฝงกลบบอที่ 3 46,800,000  -       -        -ลดมลพิษจาก  -ขยะมูลฝอยมีการ กองชาง

จัดการมูลฝอยรวม ใหถูกตองตามหลัก -งานระบบบําบัดน้ําชะขยะ ขยะมูลฝอยที่เกิด จัดการถูกหลักวิชาการ

เทศบาลเมืองบานไผ วิชาการ -งานสังเกตการณน้ําใตดิน ขึ้นไดไมนอยกวา  -การปฏิบัติงานดานการ

-รั้วลวดหนาม รอยละ 90 จัดการขยะมูลฝอยของ

-งานระบบไฟฟา  -ความพึงพอใจ เทศบาลเมืองบานไผเปน

-งานเครื่องจักร ของผูที่อยูอาศัย ไปตามแนวทางของ

แยกเปน (1)  เงินอุดหนน รอบสถานที่กําจัด กฎหมาย ระเบียบ 

จํานวน  42,020,000 บาท ขยะมูลฝอยและ  และประกาศที่กําหนด

(2)เทศบาลเมืองบานไผสมทบ10% สิ่งปฏิกูลไมนอย  -สามารถนําเทคโนโลยี

จํานวน 4,680,000 บาท กวารอยละ 80 ที่เหมาะสมมากําจัด

(3) กองทุนสิ่งแวดลอมอุดหนุน ขยะมูลฝอยในพื้นที่

จํานวน 100,000 บาท ไดอยางยั่งยืน

17 โครงการเปลี่ยน  -เพื่อการระบายน้ําปองกัน จัดทําฝาตะแกรงเหล็กพรอมติดตั้ง 450,000      -       -       -        -รอยละ 80 ของ  -ระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ฝาตะแกรงเหล็กปด น้ําไมใหทวมขังผิวจราจร จํานวนไมนอยกวา 22 ฝา หรือ ระบบระบายน้ําดีขึ้น  -ปองกันน้ําทวมขังผิว

บอพักทอระบายน้ํา เปนระยะทางไมนอยกวา  -ประชาชนมี จราจร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

280 เมตร ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับความ

ไมนอยกวากวา ปลอดภัยในการสัญจร

รอยละ 80 ไป-มา บนถนน

18 โครงการปรับปรุง   -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -ปรับปรุงและซอมแซม ระบบ 350,000      -       -       -       จํานวน 1 คัน  -รถมีสภาพใชงานไดตาม กองชาง

และซอมแซม สูงสุดในการปฏิบัติงาน ชวงลาง และระบบสงกําลัง ของ ปกติและดีขึ้น

รถบรรทุก 10 ลอ กําจัดมูลฝอย รถบรรทุก 10 ลอ แบบเททาย  -ขยะมูลฝอยไดรับการกําจัด

แบบเททาย ทะเบียน ทะเบียน 82-8361 จํานวน 1 คัน ตามหลักวิชาการโดยการ

82-8361 ฝงกลบเปนประจําทุกวัน

รวม 18  โครงการ ######## ##### ##### #####
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมคนดี  -เพื่อคัดเลือกคนดี  - คัดเลือกคนดีศรีเมืองไผ ชุมชน 150,000 150,000 150,000 150,000  - คัดเลือก  -เกิดความรวมมือ กอง

ศรีเมืองไผ ศรีเมืองไผที่มีสวนรวม ในเขตเทศบาลฯ ชุมชน ละ 1 คน (ป60:120,000 บุคคลตนแบบ ในการพัฒนาทองถิ่น การศึกษา

ในการอนุรักษศิลปะ  - การพาคนดีศรีเมืองไผ ไปศึกษา ป59:80,000 ที่ทําความดี อยางตอเนื่อง

วัฒนธรรมของชุมชน ดูงานแนวทางการอนุรักษศิลปะ ป58:80,000) จํานวน  -ประชาชนมีความ

 -เพื่อสงเสริมการ วัฒนธรรมของชุมชน 39 คน ภาคภูมิใจในการมี

เรียนรูแนวทางการ สวนรวมอนุรักษศิลปะ

อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน

วัฒนธรรมของชุมชน  -มีการสรางเอกลักษณ

ของชุมชน/เทศบาล

รวม 1  โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดนิทรรศการ   -เพื่อสงเสริมการ  - การรวมจัดรานนิทรรศในงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 ครั้ง   -มีการแลกเปลี่ยน กอง

แสดงผลงานทางการ จัดแสดงผลงานทาง และประกวดแขงขันกิจกรรมทาง (ป60:200,000 ความรู การศึกษา

ศึกษา วิชาการอยางแพรหลาย วิชาการตามที่เทศบาลเจาภาพกําหนด ป59:200,000   -เกิดวิสัยทัศนในการ

ป58:70,000 จัดการศึกษามากขึ้น

ป57:70,000)

2 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจาย  - เงินรางวัลจากการประกวดแผน 300,000     300,000     300,000     300,000     การไดรับ  -เทศบาลมีงบประมาณ กอง

คาใชจายในการ ในการสงเสริมองคกร พัฒนาการศึกษาดีเดน (ป60:300,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) รางวัลจาก สนับสนุนในการจัดทํา การศึกษา

สงเสริมองคกร ปกครองสวนทองถิ่น  -ระดับสถานศึกษา จํานวน 5 แหง ๆ ป59:300,000 การคัดเลือก แผนพัฒนา

ปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดทําแผนพัฒนา ละ 50,000 บาท ป58:300,000  -เกิดความมุงมั่นใน

ที่จัดทําแผนพัฒนา การศึกษาดีเดน  -ระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ป57:300,000) การปฏิบัติงาน

การศึกษาดีเดน จํานวน 50,000 บาท (เงินอุดหนุน)

3 โครงการสนับสนุนคาใช  -เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 1 50,000 50,000 50,000 50,000 ร.ร.ไดรับ  -โรงเรียนมีศูนยการ กอง

จายการจัดทําศูนยการ ในการจัดทําศูนยการ แหง ที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับ (ป60=50,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย การศึกษา

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยเรียนรูสําหรับเด็ก จัดทําศูนยการเรียนรูเด็กปฐมวัย ป59:100,000 สนับสนุน ที่เหมาะสมตามวัย

ของสถานศึกษาสังกัด ปฐมวัยของสถาน ป58:50,000 จํานวน 1 แหง   -เปนแหลงเรียนรู

อปท. ศึกษาสังกัด อปท. ป57:50,000) ตนแบบสําหรับโรงเรียน

(เงินอุดหนุน) ตาง ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจาย  -โรงเรียนเทศบาลบานไผ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร.ร.ไดรับ   -มีหลักสูตรสถานศึกษา กอง

คาใชจายการปรับปรุง ในการปรับปรุง จํานวน 20,000 บาท (ป60:40,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ ที่สอดคลองกับความ การศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา  -โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป59:40,000 สนับสนุน ตองการของทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท ป58:40,000 จํานวน 2 แหง และหลักสูตรแกนกลาง

ป57:40,000)   -ผลสัมฤทธิ์ทางการ

(เงินอุดหนุน) เรียนของนักเรียนสูงขึ้น

5 โครงการพัฒนาการ   -เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนที่เขารวมสมัคร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน  -โรงเรียนมีการจัดการ กอง

จัดการศึกษาโดยใช ในการพัฒนาการจัด  -โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ป60:1,500,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2 แหง ศึกษาที่หลากหลาย และ การศึกษา

โรงเรียนเปนฐานใน การศึกษาโดยใช จํานวน 750,000 บาท ป59:2,000,000 พัฒนาทักษะการเรียนรู

การพัฒนาทองถิ่น โรงเรียนเปนฐานใน   -โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป58:1,000,000 ใหแกผูเรียน

(SBMLD) การพัฒนาทองถิ่น จํานวน 750,000 บาท ป57:1,300,000)  -การจัดการศึกษาไดรับ

(เงินอุดหนุน) ความรวมมือจากชุมชน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่อจัดกิจกรรม  -จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูนํา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน  -เยาวชนไดรับการพัฒนา กอง

ผูนําสภาเด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพผูนํา สภาเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล (ป60:50,000 1 ครั้ง ภาวะความเปนผูนํา การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ สภาเด็กและเยาวชน เมืองบานไผ ป59:105,000  -เยาวชนใหความรวม

ป58:105,000 มือในการจัดกิจกรรม

ป57:105,000) ตาง ๆ เปนการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดการแขงขัน   -เพื่อจัดการแขงขัน  -จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน  -ผูเขารวมงานมีการ กอง

ทักษะทางวิชาการและ ทักษะทางวิชาการ  -จัดกิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับ (ป60:200,000 1 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน การศึกษา

กิจกรรมสงเสริมการอาน สําหรับเด็ก นักเรียน เยาวชน ป59:2000,000 การศึกษา

ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป58:200,000  -มีนิสัยรักการอานมากขึ้น

8 โครงการแขงขันกีฬา  -เพื่อเขาคายฝกซอมกีฬ -จัดการเขาคายฝกซอมนักกีฬาและ 200,000 200,000 200,000 200,000  - เขาคายฝก  -ทักษะดานการเลน กอง

นักเรียนองคกรปกครอง  -เพื่อเขารวมการแขงขันเขารวมการแขงขันกีฬา อปท.ระดับ (ป60:250,000 ซอมกีฬา กีฬาเพิ่มมากขึ้น การศึกษา

สวนทองถิ่นระดับภาค กีฬา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ ป59:150,000  - เขารวมแขงขัน  -เกิดความภาคภูมิใจ

ตะวันออกเฉียงเหนือและ ประเทศ ป58:150,000 กีฬาระดับภาค ที่ชนะการแขงขัน

ระดับประเทศ ป57:150,000) และระดับ  -มีความมั่นใจในตนเอง

ประเทศ ในการเลนกีฬา

9 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่อสนับสนุน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น 3,632,000 3,812,000 4,000,000 4,100,000 รอยละ 100  -นักเรียนไดรับสาร กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณคาอาหาร ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน (ป60:4,100,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของจํานวน อาหารครบทั้ง 5 หมู การศึกษา

กลางวัน เทศบาลบานไผ และโรงเรียนเทศบาล ป59:3,720,000 นักเรียนที่ได  -นักเรียนมีการเจริญ

2 อนุบาลสาธิตฯ ป58:4,064,000 รับประทาน เติบโตตามเกณฑสมวัย

ป57:2,506,400) อาหารกลาวัน

(เงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการอาหาร  -เพื่อสนับสนุน  - เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,308,300 1,372,000 1,440,000 1,470,000 รอยละ 100  -เด็กเล็กไดรับสาร กอง

กลางวัน ศูนยพัฒนา งบประมาณคาอาหาร สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ (ป60:2,000,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของจํานวน อาหารครบทั้ง 5 หมู การศึกษา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาล กลางวัน ป59:1,400,000 เด็กเล็กที่ได  -เด็กเล็กมีการเจริญ

ป58:1,172,000 ประทาน เติบโตตามเกณฑสมวัย

ป57:1,084,720) อาหารกลาวัน

(เงินอุดหนุน)

11 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 ครั้ง  -หองสมุดไดรับการ กอง

คาใชจายในการพัฒนา/ ในการพัฒนา/ปรับปรุง จํานวน 100,000 บาท (ป60:200,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พัฒนา/ปรับปรุงที่ดีขึ้น การศึกษา

ปรับปรุงหองสมุด หองสมุดโรงเรียนสังกัด  - โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป59:200,000  -แหลงเรียนรูไดรับการ

เทศบาล จํานวน 100,00 บาท ป58:200,000 พัฒนาใหดีขึ้น

ป57:200,000

(เงินอุดหนุน)

12 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจาย  - การสงเสริมกิจกรรมรักการอาน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง  -นักเรียนมีนิสัยรักการ กอง

คาใชจายสงเสริมกิจกรรมในการสงเสริมกิจกรรม ใหแกโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับ (ป60:50,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อานเพิ่มขึ้น การศึกษา

รักการอานในสถานศึกษารักการอานในสถาน การคัดเลือก จํานวน 1 แหง ป59:50,000  -จํานวนนักเรียนที่อาน

สังกัดเทศบาล ศึกษาสังกัดเทศบาล ป58:50,000 ไมออกเขียนไมคลอง

เมืองบานไผ ป57:50,000 ลดจํานวนลง

(เงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการหองเรียน  -เพื่อจัดทําหองเรียน  - จัดทําหองเรียนอิเล็กทรอนิกส ให 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน 3 หอง   -เด็กเล็กมีความกระตือ กอง

อิเล็กทอนิกส ของ อิเล็กทรอนิกสใหแก แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 (ป60:1,500,000) รือรนในการเรียน การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ๆ ละ 500,000 บาท  -ครูมีสื่อเทคโนโลยีใน

สังกัดเทศบาล สังกัดเทศบาล การชวยสอน ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้น

14 โครงการอบรมสัมมนา   -เพื่อจัดอบรมสัมมนา  - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1 ครั้ง   -มีการใหความรวมมือ กอง

และศึกษาดูงานของคณะและศึกษาดูงานดาน พื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร (ป60:200,000 เพื่อพัฒนาการจัดการ การศึกษา

กรรมการสถานศึกษา การจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา ป59:200,000) ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ขั้นพื้นฐานและคณะ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ  -คณะกรรมการฯ มี

กรรมการบริหารศูนย ทั้ง 5 แหง ความรูและความเขาใจ

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ในการจัดการศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ เพิ่มขึ้น

15 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร.ร.ไดรับการ  -โรงเรียนมีแหลงเรียน กอง

คาใชจายในการ ในการพัฒนาแหลง 50,000 บาท (ป60:100,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน รูที่หลากหลายขึ้น การศึกษา

พัฒนาแหลงเรียนรู เรียนรูในโรงเรียน  - โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป59:100,000 งบประมาณ  -พัฒนาทักษะดาน

สังกัดเทศบาล จํานวน 50,000 บาท ป58:100,000 จํานวน 2 แหง ตาง ๆ ใหแกนักเรียน

ป57:100,000)

(เงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

่

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจาย  - นักเรียนระดับประถมศึกษา 120,000 130,000 140,000     150,000     ร.ร.ไดรับการ   -ชวยแบงเบาภาระ กอง

คาปจจัยพื้นฐาน สําหรับคาปจจัย  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ป60:200,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน ผูปกครอง การศึกษา

สําหรับนักเรียน พื้นฐานสําหรับ ตอนตนของโรงเรียนสังกัด ป59:465,000) งบประมาณ  -นักเรียนเกิดความ

ยากจน นักเรียนยากจน เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง พึงพอใจ

17 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจาย  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร.ร.ไดรับการ   -โรงเรียนมีงบประมาณ กอง

คาจัดการเรียน ในการจัดการเรียนการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป60:3,000,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน เพียงพอสําหรับการจัด การศึกษา

การสอน (รายหัว) สอนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:2,701,300) งบประมาณ กิจกรรมและการสงเสริม

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง การเรียนรูใหกับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ  -นักเรียนไดเรียนรูจาก

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น

18 โครงการสนับสนุนคาจัด   -เพื่อเปนคาใชจาย  - นักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 350,000 350,000 350,000 350,000 ร.ร.ไดรับการ   -โรงเรียนมีงบประมาณ กอง

การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการ เมืองบานไผ (ป60:600,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน เพียงพอสําหรับการจัด การศึกษา

(รายหัวสวนเพิ่ม สอนของนักเรียน ป59:551,500) งบประมาณ กิจกรรมและการสงเสริม

: TOP UP) (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง การเรียนรูใหกับนักเรียน

 -นักเรียนไดเรียนรูจาก

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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19 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 800,000 800,000 800,000 800,000 ร.ร.ไดรับการ  -นักเรียนมีหนังสือเรียน กอง

คาหนังสือเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป60:900,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน ครบทุกคนทําใหการเรียน การศึกษา

สําหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:743,200) งบประมาณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง   -ชวยแบงเบาภาระคา

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ ใชจายของผูปกครอง

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

20 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 500,000 500,000 500,000 500,000 ร.ร.ไดรับการ   -สามารถแบงเบาภาระ กอง

คาเครื่องอุปกรณ การจัดซื้อเครื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป60:500,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน ผูปกครองนักเรียนได การศึกษา

การเรียน อุปกรณการเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:408,730) งบประมาณ   -นักเรียนเกิดความ

สําหรับนักเรียน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง สะดวกในการเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

21 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจาย  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 600,000 650,000 700,000 750,000 ร.ร.ไดรับการ  -สามารถแบงเบาภาระ กอง

คาเครื่องแบบนักเรียน ในการซื้อเครื่องแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป60:600,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน ผูปกครองนักเรียนได การศึกษา

นักเรียนใหแกนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:426,750) งบประมาณ  -นักเรียนเกิดความ

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง พึงพอใจที่มีชุดนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ ใหมสวมใส

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 730,000 750,000 770,000     790,000     ร.ร.ไดรับการ  -โรงเรียนมีงบประมาณ กอง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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คากิจกรรมพัฒนา การดําเนินกิจกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป60:800,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สนับสนุน เพียงพอสําหรับจัด การศึกษา

ผูเรียน พัฒนาผูเรียนสําหรับ โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:681,220 งบประมาณ กิจกรรมใหแกนักเรียน

นักเรียน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง (เงินอุดหนุน) จํานวน 2 แหง  -นักเรียนไดรับความรู 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ และประสบการณการ

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เรียนรูเพิ่มขึ้น

23 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจายใน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 170,000 170,000 170,000 170,000  จํานวน 3 แหง  -ศพด.มีสื่อการเรียน กอง

คาจัดการเรียนการ การจัดหาสื่อการเรียน เมืองบานไผ จํานวน 3 แหง (ป60:135,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสอน และวัสดุ การศึกษา

สอน (รายหัว) ศูนย การสอนและวัสดุการ (เงินอุดหนุน) การศึกษาที่เพียงพอ

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ศึกษา  -เด็กเล็กมีการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ ที่เหมาะสมตามวัย

24 โครงการจัดซื้อ   -เพื่อจัดซื้ออาหาร  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหนักเรียน 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จํานวน 2 แหง   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

อาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ใหแก ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น (ป60:1,900,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

โรงเรียนสังกัด นักเรียน ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน ป59:1,782,100 อนามัยที่ดี สมบูรณ

เทศบาลเมือง สังกัดเทศบาล ป58:1,754,480 แข็งแรง

บานไผ ป57:1,754,480

(เงินอุดหนุน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อจัดซื้ออาหาร  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จํานวน 8 แหง   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

อาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ใหแก นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. (ป60:3,400,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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โรงเรียนสังกัด สพฐ. นักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน ป59:3,324,607 อนามัยที่ดี สมบูรณ

8 แหง ป58:2,944,760 แข็งแรง

ป57:2,881,060)

(เงินอุดหนุน)

26 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อจัดซื้ออาหาร  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน 3 แหง   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

อาหารเสริม (นม) เสริม (นม) ใหแก เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (ป60:750,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เทศบาล ป59:722,300 อนามัยที่ดี สมบูรณ

สังกัดเทศบาลเมือง ป58:574,280 แข็งแรง

บานไผ ป57:584,080)

(เงินอุดหนุน)

27 โครงการจัดงานแขงขัน  -เพื่อจัดงานแขงขัน  - การจัดงานแขงขันทักษะทางวิชา 2,000,000  -  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เปนการพัฒนาการ กอง

ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาการระดับการและการจัดบูธนิทรรศการผลงาน (เงินอุดหนุน) จัดการศึกษาของโรงเรียน การศึกษา

ระดับภาคตะวันออก ภาค วิชาการ โรงเรียนสังกัด อปท.ภาค สังกัด อปท.

เฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ  -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ดานวิชาการระหวางครู

นักเรียนผูบริหาร

รวม 27  โครงการ รวม ####### ####### ####### #######
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการแขงขันกีฬา  -เพื่อจัดการแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ครั้ง  -สงเสริมการแขงขันกีฬา กอง

ฟุตบอล 7 คน และกีฬา ฟุตบอล 7 คน และ 7 คน  และเซปกตะกรอ (ป60:150,000 เพื่อความสามัคคี การศึกษา

เซปกตะกรอเพื่อประชาชน เซปกตะกรอ เพื่อประชาชน ป59:150,000  -ประชาชนใหความ
ป58:140,000 สําคัญในการเลนกีฬา
ป57:140,000) และออกกําลังกาย

2 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง   -เพื่อจัดการแขงขัน จัดการแขงขัน เดิน-วิ่ง 85,000 85,000 85,000 85,000 จัดการแขงขัน   -เด็ก เยาวชน และ กอง

มินิมาราธอน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน มินิมาราธอน สําหรับเด็ก (ป60:100,000 จํานวน 1 ครั้ง ประชาชน มีสุขภาพดี การศึกษา

เยาวชนและประชาชนทั่วไป ป59:100,000   -ผูเขารวมแขงขัน
ป58:100,000) มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ

รูชนะ รูอภัย

3 โครงการแขงขันกีฬา   -เพื่อจัดการแขงขัน  - จัดการแขงขันกีฬาสําหรับ 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวน 1 ครั้ง   -นักเรียนไดแสดงออก กอง

อนุบาลเกมส กีฬาใหแกเด็กของศูนย เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ป60:70,000 ความสามารถดานกีฬา การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กและ และนักเรียนระดับอนุบาล ของ ป59:70,000   -นักเรียนมีน้ําใจเปน

นักเรียนระดับอนุบาล โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง ป58:70,000 นักกีฬามากขึ้น

บานไผ ป57:70,000)

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการแขงขันกีฬา  -เพื่อจัดการแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง   -นักเรียนไดแสดงออก กอง

นักเรียนประถมศึกษาเกมสนักเรียนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียน (ป60:50,000 ความสามารถดานกีฬา การศึกษา

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป59:50,000  -นักเรียนมีน้ําใจเปน
ป58:50,000) นักกีฬามากขึ้น

  -นักเรียนเกิดความภาค

ภูมิใจในตนเอง

5 โครงการกอสรางลานกีฬา   -เพื่อกอสรางลานกีฬา  - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค -           1,200,000  1,200,000  -           จํานวน 2 แหง  -ประชาชนมีสถานที่ กอง

อเนกประสงคชุมชน อเนกประสงคใหแก จํานวน 2 แหง ไดแก ออกกําลังกาย การศึกษา

ชุมชนหนองลุมพุก  1. ชุมชนหนองลุมพุก   -สรางความสามัคคี

 2. ชุมชนขนมจีน 2000 ในชุมชน
  -เด็ก เยาวชนใสใจ

การออกกําลังกาย

หางไกลจากยาเสพติด

รวม 5  โครงการ 305,000    1,505,000 1,505,000 305,000    

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการคาใชจายรณรงค  -เพื่อจายเปนคาจัด  - โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ        39,000       39,000       39,000       39,000 จํานวน 1 ครั้ง  -เด็กนักเรียน มีความรู กอง

ในการรณรงคปองกัน กิจกรรมเพื่อรณรงค 2 แหง ๆ ละ 15,000 บาท (ป60:39,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ความเขาใจเกี่ยวกับ การศึกษา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ปองกันยาเสพติด  - พัฒนาบุคลากร จํานวน 3 คน ป59:239,000 โทษของยาเสพติดเพิ่ม

ในสถานศึกษา    1.ครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน ป58:39,000 มากขึ้น

 -เพื่อจายเปนคา ละ 3,000 บาท ป59:39,000)   -เด็กนักเรียนไมยุง

อบรมครูแกนนําและ    2. เจาหนาที่ อปท.จํานวน (เงินอุดหนุน) เกี่ยวกับยาเสพติด

เจาหนาที่ อปท. 1 คน 3,000 บาท   -ทําใหสังคมไทย

นาอยูยิ่งขึ้น

2 โครงการปรับปรุง/  -เพื่อเปนคาใชจายใน  -การปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน  -โรงเรียนมีอาคาร กอง

ซอมแซมอาคารเรียน การปรับปรุง/ซอมแซม เรียนและอาคารประกอบ (ป60:200,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 แหง เรียนและอาคาร การศึกษา

และอาคารประกอบ อาคารเรียนและ โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป59:200,000 ประกอบ ที่มีสภาพใช

โรงเรียนเทศบาลบานไผ อาคารประกอบ ป58:200,000 งานไดอยางปลอดภัย
ป57:200,000)  -โรงเรียนมีสภาพแวดลอม
(เงินอุดหนุน) ที่เอื้อตอการเรียนรูที่ดี

3 โครงการปรับปรุง/  -เพื่อเปนคาใชจายใน  -การปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง  -โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กอง

ซอมแซมอาคารเรียน การปรับปรุง/ซอมแซม เรียนและอาคารประกอบโรงเรีย (ป60:200,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อาคารประกอบ ที่มีสภาพใช การศึกษา

และอาคารประกอบ อาคารเรียนและ เทศบาล2 อนุบาลสาธิต ป59:200,000 งานไดอยางปลอดภัย

โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารประกอบ ป58:200,000  -โรงเรียนมีสภาพแวดลอม

อนุบาลสาธิตฯ ป57:200,000) ที่เอื้อตอการเรียนรูที่ดี

รวม 3  โครงการ 439,000    439,000    439,000    439,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานการศึกษา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเรารักบานไผ  -เพื่อสงเสริมคุณภาพ  -  เยาวชน ผูสูงอายุ 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80  -ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

ชีวิตผูสูงอายุ เด็ก ประชาชนในเขตเทศบาล (ป60:150,000) ของผูเขารวม การบริหารจัดการดําเนิน สวัสดิการฯ

เยาวชน ประชาชน เมืองบานไผทั้ง  39  ชุมชน ป59:150,000 กิจกรรม งานทองถิ่น

 -เพื่อใหประชาชนไดมี ป58:150,000) มีความพึงพอใจ  -เยาวชน ผูสูงอายุ 

สวนรวมในการดําเนิน ในการจัด ประชาชนในเขตเทศบาล

กิจกรรมกับทางเทศบาล กิจกรรม เมืองบานไผทั้ง  39  ชุมชน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ของเทศบาล

 -เกิดชุมชนเขมแข็ง มีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในทุกกลุมวัย

 -เยาวชน ใชเวลาวางให

เกิดประโยชน หางไกล

ยาเสพติด

2 โครงการรณรงคยุติความ  -เพื่อใหเด็กและสตรีใน  - ประชาชนในเขตเทศบาล  50,000       50,000      50,000      50,000      ไมมีการกระทํา  -ประชาชนมีความปลอด กอง

รุนแรงตอเด็ก เยาวชน ชุมชนมีความปลอดภัย ทั้ง  39  ชุมชน (ป60:50,000 ความรุนแรง ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ

สตรี และความรุนแรงใน ในชีวิต ป59:50,000) ตอเด็กและสตรี  -ครอบครัวมีความอบอุน

ครอบครัว  -ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการสงเสริมและ  -เพื่อเปนการใหความรู  -กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุ คนพิการ ไดรับ กอง

พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเขาใจในสิทธิที่ได เทศบาลเมืองบานไผ (ป60:50,000 ผูสูงอายุ คนพิการ ทราบสิทธิขั้นพื้นฐาน สวัสดิการฯ

ผูสูงอายุ คนพิการ รับจากหนวยงานของรัฐ  ทั้ง 39 ชุมชน ป59:50,000) สามารถเขาถึงสิทธิ  -ผูสูงอายุ คนพิการ ไดมี

ในเขตเทศบาล  -เปนการสรางขวัญและ ขั้นพื้นฐาน ขวัญและกําลังใจในการ

กําลังใจใหกลุมเปาหมาย ดําเนินชีวิต

ไดดําเนินชีวิตอยูไดใน  -ไดรับทราบถึงสังคมที่

สังคมที่มีการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน

แปลงอยางรวดเร็ว

ในปจจุบัน

รวม 3  โครงการ 240,000    240,000    240,000    240,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเคราะหเบี้ย  -เพื่อเปนการชวยเหลือ  - กลุมผูสูงอายุ ทั้ง 39  ชุมชน 31,000,000 ####### ####### ####### รอยละ 90ของ  -ผูสูงอายุไดรับการดูแล กอง

ยังชีพผูสูงอายุ สงเคราะหแกผูสูงอายุให (ป60:27,858,000 ผูสูงอายุที่มีสิทธิ์ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

ไดรับการดูแลดาน ป59:26,464,800 ไดรับเบี้ยยังชีพ  -ผูสูงอายุไดรับการชวย

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยาง ป58:25,418,400 เหลือเปนการบรรเทา

เทาเทียมเปนการสราง ป57:25,376,400) ความเดือดรอนเบื้องตน

ขวัญกําลังใจใหผูสูงอายุ  -ผูสูงอายุไดมีขวัญกําลัง

ใจในการดํารงชีพ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ย  -เพื่อเปนการชวยเหลือ  - กลุมคนพิการ ทั้ง  39 ชุมชน 7,000,000  7,500,000  8,000,000  8,500,000  รอยละ90ของ  -คนพิการไดรับการดูแล กอง

ยังชีพคนพิการ สงเคราะหแกคนพิการ (ป60:6,028,800 คนพิการที่มี สวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

ใหไดรับการดูแลดาน ป59:5,203,200 บัตรคนพิการ  -คนพิการไดรับการชวย

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยาง ป58:5,034,400 ไดรับเบี้ยยังชีพ เหลือเปนการบรรเทา

เทาเทียมเปนขวัญและ ป57:2,766,500) ความเดือดรอนเบื้องตน

กําลังใจใหคนพิการใหได  -คนพิการมีขวัญกําลังใจ

รับสิทธิประโยชนจาก

ภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการสงเคราะหเบี้ย -เพื่อเปนการชวยเหลือ  -กลุมผูปวยโรคเอดส ทั้ง 39 ชุมชน 300,000 350,000    400,000    450,000     รอยละ 95 ของ - ผูปวยโรคเอดสไดรับการ กอง

ยังชีพผูปวยเอดส สงเคราะหแกกลุมผูติด (ป60:270,000 ผูปวยโรคเอดส ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

เชื้อใหไดรับการดูแลดาน ป59:270,000 ที่มีใบรับรอง - กลุมผูปวยโรคเอดสได

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยาง ป58:240,000 มีสิทธิ์ไดรับเบี้ย รับการชวยเหลือเปนการ

เทาเทียม และ เปนขวัญ ป57:240,000) ยังชีพ บรรเทาความเดือดรอน

กําลังใจใหกลุมผูติดเชื้อ เบื้องตน

 -เพื่อใหกลุมผูติดเชื้อ -กลุมผูปวยโรคเอดสไดมี

และดอยโอกาสไดรับ ขวัญกําลังใจในการ

สิทธิประโยชนจาก ดํารงชีพ

หนวยงานของภาครัฐ - กลุมผูปวยโรคเอดสได

รับการดูแลดานสวัสดิการ

จากภาครัฐ

4 เงินสมทบกองทุนหลัก  -เพื่อสมทบใหกองทุน  -สมทบทุนกองทุนหลักประกัน 2,089,800  2,100,000  2,100,000  2,100,000  ประชาชนทุกกลุม  -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ประกันสุขภาพเทศบาล หลักประกันสุขภาพ สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับบริการดาน เมืองบานไผมีสุขภาพดี สาธารณสุขฯ

เมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ สุขภาพ ครอบคลุม -ประชาชนในเขตเทศบาล

และทั่วถึง เมืองบานไผไดรับบริการ

ดานสาธารณสุขครอบคลุม

และทั่วถึง

รวม 4  โครงการ ###### ###### ###### ######

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ



 4-54

1 โครงการสงเคราะหเครื่อง  -เพื่อเปนการชวยเหลือ ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 150,000     150,000    150,000    150,000     ผูที่ไดรับการ - ประชาชนไดรับการชวย กอง

กันหนาวแกผูดอยโอกาส ผูประสบภัยหนาว แล และประสบภัยพิบัติหนาว (ป60:150,000 สงเคราะหมี เหลือไดทันตามสถาน- สวัสดิการฯ

ะเปนการแบงเบาภาระ  ทั้ง 39 ชุมชน ป59:150,000 คุณภาพชีวิต การณอยางเรงดวน

และบรรเทาความเดือด ป58:100,000 ที่ดีขึ้น - ประชาชนไดแบงเบา

รอนแกประชาชน ป57:100,000) ภาระความเดือดรอนใน

เบื้องตน

2 โครงการสงเคราะห - เพื่อเปนการสงเคราะห  - ประชาชนในเขตเทศบาล  700,000 700,000 700,000 700,000 เพิ่มความปลอด  -ประชาชนไดรับการดูแล กอง

ครอบครัวผูประสบภัยพิบัติชวยเหลือครอบครัวผู ทั้ง  39  ชุมชน (ป60:700,000 ภัยในชีวิตและ ชวยเหลือจากหนวยงาน สวัสดิการฯ

และปญหาความเดือดรอน ประสบภัยพิบัติผูประสบ ป59:700,000 ทรัพยสิน ของภาครัฐไดอยางทัน

ยากจนและผูดอยโอกาส ปญหาความ เดือดรอน ป58:100,000 สถานการณณ

คนยากจนและดอย ป57:100,000)  -เปนการชวยเหลือผูประ

โอกาสและเปนการ สบภัยพิบัติ เดือดรอนใน

แบงเบาภาระความเดือด เบื้องตนอยางเรงดวน

รอนของครอบครัวผูประ

สบภัยพิบัติเดือดรอน

และดอยโอกาส

รวม 2  โครงการ 850,000    850,000    850,000    850,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 600,000     600,000    600,000    600,000      -ผูสูงอายุไดรับ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กอง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ผูสูงอายุและทัศนศึกษา การพัฒนาสุขภาพกาย เมืองบานไผ (ป60:600,000 การพัฒนา เมืองบานไผมีสุขภาพกาย สาธารณสุขฯ

ดูงาน สุขภาพจิต ป59:30,000) สุขภาพการ สุขภาพจิตดี

 - เพื่อใหผูสูงอายุไดแลก สุขภาพจิตที่ดี  -ผูสูงอายุอยูอยางมีคุณคา

เปลี่ยนการทํางานกับ มีศักดิ์ศรี

หนวยงานอื่นๆ

2 โครงการเมืองจักรยาน  -เพื่อใหประชาชนใน  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000     100,000    100,000    100,000      - ประชาชนมี  - บานไผเปนสังคมการ กอง

เพื่อสุขภาพ เขตเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผ (ป60:100,000 สุขภาพดี ออกกําลังกายดวยการใช สาธารณสุขฯ

ไดออกกําลังกายดวย ป59:100,000) จักรยาน

การใชจักรยาน  -ประชาชนมีสุขภาพดี

3 โครงการ I SEE YOU  -เพื่อติดตามดูแลสุขภาพ  - ออกเยี่ยม/ดูแลผูสูงอายุ 80,000       80,000      80,000      80,000      ผูสูงอายุผูพิการ  - กลุมเปาหมายไดรับ กอง

กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูพิการ หญิงหลังคลอดและผู (ป60:80,000 หญิงหลังคลอด การดูแลสุขภาพถึงบาน สาธารณสุขฯ

หญิงหลังคลอดและ ดอยโอกาสในเขตเทศบาล ป59:80,000 และผูดอย  -ระบบบริการสุขภาพมี

ผูดอยโอกาส ในชุมชน เมืองบานไผ ป58:10,000 โอกาสทั้ง 39 ความครอบคลุมทุก
(งบฯ สปสช.) ชุมชนไดรับการดูแกลุมวัย

สุขภาพ/เยี่ยมบาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการสาธารณสุข  - เพื่อใหประชาชนใน  -ออกหนวยบริการในชุมชน 100,000     100,000    100,000    100,000     ออกหนวย  -ประชาชนในเขต กอง

ผสมผสานเชิงรุก เขตเทศบาลเมืองบานไผ เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน (ป60:100,000 ครอบคลุม เทศบาลเมืองบานไผ สาธารณสุขฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เขาถึงบริการสาธารณสุข ป59:100,000 ทั้ง 39 ชุมชน ไดรับบริการดาน

อยางทั่วถึง ป58:100,000) สาธารณสุขอยางทั่วถึง

และครอบคลุม

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

5 โครงการชาวบานไผ  -เพื่อใหผูประกอบการคาผูประกอบการคาและประชาชน 30,000       30,000      30,000      30,000       - ผูประกอบ  -ประชาชนและผู กอง

รวมใจลดการใชน้ํามัน และประชาชนลดการใช ทั่วไปที่ใชน้ํามันในการประกอบ (ป60:30,000 การคาใชน้ํามัน ประกอบการคาไมใช สาธารณสุขฯ

ทอดซ้ํา น้ํามันทอดซ้ํา ปรุงอาหารโดยเฉพาะอาหาร ป59:30,000 ที่ปลอดภัยอยู น้ํามันทอดซ้ําปรุงอาหาร

ประเภททอด ป58:30,000) ในมาตรฐาน  -น้ํามันทอดซ้ํานําไปใช

 - ประชาชนมี ประโยนชในการผลิต

ความรูในการ ผลิตไบโอดีเซล

เลือกใชน้ํามัน

สําหรับทอด

อาหาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการตลาดสะอาด  - เพื่อพัฒนามาตรฐาน  - สถานที่จําหนายอาหารภายใน 30,000       30,000      30,000      30,000       - รอยละ 80  - สถานที่จําหนายอาหาร กอง

อาหารปลอดภัยใสใจ คุณภาพสถานที่จําหนาย เขตเทศบาลเมืองบานไผ เชน (ป 60:30,000 ของสถานที่ สะอาดไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

สิ่งแวดลอม อาหาร ตลาด/รานอาหาร/แผงลอย ป 59:50,000) จําหนายอาหาร  - ประชาชนเลือกบริโภค

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
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 - เพื่อใหประชาชนมี จําหนายอาหาร ผานเกณฑ ไดอยางปลอดภัยลดความ

ความรูในการเลือก  - ประชาชนผูบริโภค มาตรฐานของ เสี่ยงตอโรคที่เกิดจาก

บริโภคอาหารที่สะอาด กรมอนามัย อาหารและน้ําเปนสื่อ

ปลอดภัย  -รอยละของ  -ประชาชนไดบริโภค

ตัวอยางอาหาร อาหารที่ปลอดภัยจาก

ที่ไดรับการสุม สารปนเปอน

ตรวจไมพบ

สารปนเปอน

รวม 6  โครงการ 940,000    940,000    940,000    940,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดระเบียบ -เพื่อความเปนระเบียบ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละ 70 ของ - เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

การจําหนายสินคาบนถนน เรียบรอยสวยงามของ ทั้ง 39 ชุมชน (ป60:250,000 ความพึงพอใจผูที่ เรียบรอย งานรักษาฯ

ทางเทาและการจราจร ชุมชนปองกันอุบัติเหตุ ป59:250,000 มาซื้อสินคาและผู -ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในเขตเทศบาล ป58:250,000 ที่ใชถนนทางเทา - ประชาชนไดรับความ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ป57:250,000) สะดวกในการใชถนน

และทางเทา

2 โครงการปองกันอุบัติเหตุ -เพื่อใหผูเขารับการอบรมจัดฝกอบรมเยาวชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ 15 จํานวน-ลดอุบัติเหตุทางการ สํานักปลัดฯ

และเสริมสรางวินัยจราจร ไดรับความรูเกี่ยวกับการ เทศบาล  จํานวน 1 รุน ๆ (ป60:50,000 อุบัติเหตุดานการ จราจรทางถนน งานรักษาฯ

ปองกันอุบัติเหตุและการ ละ 60 คน ป59:50,000 จราจรลดลง -ผูเขารับการอบรมไดรับ

ขับขี่รถจักรยานยนตที่ ป58:50,000 ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ปลอดภัย ป57:50,000) การจราจรและการขับขี่

3 โครงการฝกอบรมยุว  -เพื่อใหเยาวชนมีสวน ฝกอบรมยุว อปพร.และยุวเทศกิ 100,000 100,000 100,000 100,000 เครือขายยุว อปพ -เยาวชนมีความรูความ สํานักปลัดฯ

อปพร. และยุวเทศกิจ รวมในการปองกันและ 1 รุน ๆ ละ 50 คน (ป60:100,000 และยุวเทศกิจ เขาใจในการปองกัน งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัยและ ป59:100,000 จํานวน 50 คน สาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได

มีจิตสํานึกในการรักษา ป58:100,000 -สรางจิตสํานึกและความ

ความสะอาดความเปน ป57:100,000) ตระหนักในการรักษา

ระเบียบเรียบรอย ความสะอาดความเปน

ระเบียบรอย

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน  เพื่อเปนการประชา จัดกิจกรรมในวันที่ 22 มีนาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 เชิดชูเกียรติสมาชิก-สมาชิกอปพร.ไดรวมกัน สํานักปลัดฯ

สถาปนา อปพร. สัมพันธการจดกิกรรม ของทุกป (ป60:20,000 อปพร.ที่ไดอุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อเสริมสราง งานปองกันฯ

ตางๆ ในวันสถาปนา ป59:20,000 และเสียสละในกา ความสามัคคีในหมูอปพร.

อปพร.เพื่อสงเสริม ป58:20,000 ชวยเหลือราชการ -แลกเปลี่ยนประสบการณ

กรปฏิบัติงานของสมาชิก ป57:20,000) และการชวยเหลือรับทราบนโยบายจาก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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อปพร. สังคม ศูนยอปพร.กลาง

5 โครงการฝกซอมการปอง เตรียมพรอมรับสถาน- ดําเนินการฝกซอมแผนปองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 หนวยงานที่ปฏิบัติ -หนวยงานที่ปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

กันและแกไขปญหา การณจากเหตุสาธารณ อัคคีภัย  วาตภัย อุทกภัย (ป60:30,000 งานดานสาธารณภงานดานสาธารณภัยที่ งานปองกันฯ

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยตางๆ ป59:30,000 ที่เกี่ยวของในระดับเกี่ยวของในระดับพื้นที่
ป58:30,000 พื้นที่เกิดความเชื่อเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติ
ป57:30,000) โยงไปสูการปฏิบัติสอดคลองในการเกิด

ตามรูปแบบที่ เหตุการณจริง

กําหนด -เจาหนาที่มีความพรอม

ในการจักการสาธารณภัย

6 โครงการรณรงคปองกัน เพื่อปองกันและลดอุบัติ ดําเนินการตั้งจุดตรวจจุดบริการ 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนอุบัติเหตุ  -ปองกันและแกไขปญหา สํานักปลัดฯ

อุบัติเหตุชวงเทศกาล เหตุตาง ๆ ในชวง แกประชาชนในชวงเทศกาล (ป60:60,000 ไมเกิน 3 ครั้ง อุบัติเหตุจราจรในบริเวณ งานปองกันฯ

เทศกาล ป59:60,000 ไมมีผูเสียชีวิต จุดเสี่ยงได
ป58:60,000  -ลดการเกิดอุบัติเหตุ
ป57:60,000) ของประชาชนที่สัญจร

ไปมาตามถนน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการฝกอบรมเครือขายเพื่อเสริมสรางสนับสนุน  -ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร 25,000 25,000 25,000 25,000 การแจงเหตุมี แกไขปญหาดานตางๆ สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครเตือนภัย ใหชุมชนของเทศบาลมี เตือนภัยชุมชนละ 2 คน 1 รุน (ป60:25,000 ความเร็วทั่วถึง เชนปญหาอัคคีภัย งานปองกันฯ

(มิสเตอรเตือนภัย) ความเขมแข็งและมี จํานวน 78 คน ป59:25,000 ครอบคลุมการเขาอุทกภัยตามจุดเสี่ยงใน

บทบาทมากยิ่งขึ้น ป58:25,000 ระงับเหตุมีความ เขตเทศบาล
ป57:25,000) รวดเร็ว มีเครือขายอาสาสมัคร

เตือนภัย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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8 โครงการปองกันและแกไข เพื่อปองกันและแกไข ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 เครือขายเฝาระวัง  -เกิดพลังทางสังคมการมี สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด ปองกันและแกไขปญหายาเสพติ (ป60:100,000 ปญหายาเสพติด สวนรวมในการตอตาน งานปองกันฯ
ป59:100,000 ในชุมชน ยาเสพติด  

ป58:100,000  -เยาวชน ประชาชนเขา
ป57:100,000) ใจบทบาทหนาที่ในการ

ปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติด

9 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง เพื่อเสริมกําลังของเจา ประชาชนในเขตเทศบาลเขารับ -           -           -           200,000 รอยละ 80 ของ เพิ่มจํานวนสมาชิกอปพร. สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย หนาที่ในการปองกันและ การอบรมจํานวน 1 รุน ๆ ละ ผูเขารับการอบรม เพื่อใหการปฏิบัติเมื่อเกิด งานปองกันฯ

พลเรือน บรรเทาสาธารณภัย 50 คน มีความรูความเขา สาธารณภัยเปนไปอยาง

ใจในหลักการ ทั่วถึง ทันเหตุการณ

ปฏิบัติดานการ สรางเครือขายชุมชน

ปองกันและบรร- ในการปองกันและ

เทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการประชุมประชาคม เพื่อเสริมสราง สนับสนุน จัดประชุมประชาคม อปพร.สังกั 15,000 15,000 15,000 15,000 สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร. พบปะ สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย ให คกก.บริหารกิจการ ศูนย อปพร.เทศบาลเมืองบานไผ (ป60:15,000 เขารวมประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ งานปองกันฯ

พลเรือน (อปพร.) อปพร.และอาสาสมัคร ป59:15,000 ไมนอยกวา ทราบระเบียบใหมๆ

ตํารวจชุมชนของเทศบาล ป58:15,000 รอยละ 80 ประสิทธิภาพในการปอง

มีความเขมแข็งและมี ป57:15,000) กันภัยเพิ่มขึ้น

บทบาทเพิ่มมากขึ้น

11 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน เพื่อฝกอบรมทบทวน ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 400,000 400,000 400,000 400,000 สมาชิก อปพร ไดเรียนรูเทคนิคใหม สํานักปลัดฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-61

ประสิทธิภาพอาสาสมัคร อปพร.ของเทศบาลเมือง ฝายพลเรือน ไมนอยกวา ทบทวนการปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

ดานการปองกันและ บานไผใหเปนกําลังเสริม รอยละ 80 สรางขวัญกําลังใจ

บรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่

12 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เจาหนาที่มีความรูความเขาใจใน 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 ครั้ง เจาหนาที่มีทักษะเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

ความรูแกเจาหนาที่งาน การปฏิบัติงานจอง การปฏิบัติงานดานการปองกัน เจาหนาที่มีความพรอม งานปองกันฯ

ปองกันและบรรเทา เจาหนาที่ เหตุสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ ปฏิบัติงานตลอดเวลา

สาธารณภัย และเทศกิจ และเกี่ยวกับงานรักษาความสงบฯ สรางความเชื่อมั่นและ

ศรัทธาของประชาชน

ตอเจาหนาที่

13 โครงการซอมแซมรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในงานปองกันฯ จัดจาง -           800,000 -           -           จํานวน 1 คัน ประสิทธิภาพของรถ สํานักปลัดฯ

บรรทุกน้ําดับเพลิง การปฏิบัติงาน ซอมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง บรรทุกน้ําดับเพลิง งานปองกันฯ

ทะเบียน 82-8692 จํานวน 1 คัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการปรับปรุงหองพัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในงานปองกันฯ จัดจาง -           800,000 -           -           หองพักเจาหนาที่ ที่พักเพียงพอตอจํานวน สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่สถานียอย การปฏิบัติงาน ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่สถานี จํานวน 1 แหง เจาหนาที่เขาเวรเพื่อ งานปองกันฯ

มิตรภาพ ยอยมิตรภาพ  จํานวน 1 แหง เตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

15 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในงานปองกันฯและงาน -           -           -           5,000,000 สถานียอยและ ที่พักเพียงพอตอจํานวน สํานักปลัดฯ

งานปองกันฯและงาน การปฏิบัติงาน เทศกิจกอสรางสถานียอย หองพักเจาหนาที่ เจาหนาที่เขาเวรเพื่อ งานปองกันฯ

เทศกิจ มิตรภาพ  จํานวน 1แหง จํานวน 1 แหง เตรียมความพรอมใน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

16 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในงานปองกันฯ จัดจาง -           -           1,500,000 -           สถานีดับเพลิง เตรียมความพรอมใน สํานักปลัดฯ

สถานีดับเพลิงยอย การปฏิบัติงาน กอสรางสถานียอยนานเกิ้ง จํานวน 1 แหง การปฏิบัติงานอยางมี งานปองกันฯ

บานเกิ้ง จํานวน 1 แหง ประสิทธิภาพครอบคลุม

และทั่วถึง

17 โครงการซอมแซมรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ใชงานในงานปองกันฯ จัดจาง -           1,500,000 -           -           รถบรรทุกน้ําดับ ประสิทธิภาพของรถ สํานักปลัดฯ

บรรทุกน้ําดับเพลิง การปฏิบัติงาน ซอมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เพลิงจํานวน 1 คันบรรทุกน้ําดับเพลิง งานปองกันฯ

ทะเบียน 82-1957 จํานวน 1 คัน เตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการปรับปรุงแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯปรับปรุง -           -           2,500,000 -           แหลงน้ําดับเพลิง แหลงน้ําเพียงพอตอการ สํานักปลัดฯ

สําหรับดับเพลิง แหลงน้ําใหเพียงพอตอ แหลงน้ําดับเพลิงหลังสถานียอย จํานวน 1 แหง ใชงาน สะดวก รวดเร็ว งานปองกันฯ

การใชงาน มิตรภาพ  จํานวน 1 แหง เตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

19 โครงการเสริมสรางขีด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน เจาหนาที่มีความรูความเขาใจใน 50,000       50,000      50,000      50,000      สถานีดับเพลิง  -เตรียมความพรอมใน สํานักปลัดฯ

ความสามารถขององคกร การปฏิบัติงานแบบ การปฏิบัติงานดานการปองกัน จํานวน 1 แหง การปฏิบัติงานอยางมี งานปองกันฯ

ปกครองสวนทองถิ่น บูรณาการระหวางอปท. และบรรเทาสาธารณภัยใน ประสิทธิภาพครอบคลุม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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รูปแบบตางๆ และทั่วถึง

 -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

20 โครงการติดตั้งกลอง  -เพื่อปองกันความ  -ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000  รอยละของจํานวน -สามารถบันทึกเหตุการณ สํานักปลัดฯ

วงจรปด (CCTV) ปลอดภัยในชีวิตและ แบบไรสายภายในเขตเทศบาล การเกิดเหตุการณ ประจําวัน งานเทศกิจ

ทรัพยสินของประชาชน เมืองบานไผ อาชญากรรมลดลง -ปองกันและเฝาระวัง

จากปที่ผานมา ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน

รวม 20 โครงการ   4,250,000  7,350,000  8,250,000  9,450,000 
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมพนักงาน  -เพื่อสงเสริมใหมีการ  - สงพนักงานครู  พนักงานเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง  -เกิดความรักและ กอง

ครู พนักงานเทศบาล และ เขารวมแขงขันกีฬากับ และนักเรียน สังกัดเทศบาลเขารวม (ป60:30,000 ความสามัคคีตอกัน การศึกษา

นักเรียนสังกัดเทศบาลเขา หนวยงานอื่น แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น ป59:20,000)  -นักกีฬามีสุขภาพ

รวมแขงขันกีฬา แข็งแรง สมบูรณ

2 โครงการแขงขันกีฬา  -เพื่อเขารวมการแขงขัน  - การเขารวมแขงขันกีฬา อปท. 60,000 60,000 60,000 60,000 เขารวม  -การสรางความสัมพันธที่ดี กอง

ทองถิ่นสัมพันธ กีฬาทองถิ่นสัมพันธ ภายในเขตอําเภอบานไผ (ป60:70,000 แขงขันกีฬา กับอปท.อื่น ๆ การศึกษา
ป59:60,000)  จํานวน 1 ครั้ง   -มีน้ําใจเปนนักกีฬา

3 โครงการจัดงานวันสง  -เพื่อจัดงานวันสงทาย  - จัดงานวันสงทายปเกา 200,000 200,000 200,000 200,000  จํานวน 1 ครั้ง   -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

ทายปเกาตอนรับวัน ปเกาตอนรับวันขึ้นปใหม และตอนรับวันขึ้นปใหม (ป60:200,000 ตระหนักและเห็นความ การศึกษา

ขึ้นปใหม ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป59:200,000 สําคัญของประเพณี
ป58:200,000 วัฒนธรรม ของไทย
ป57:200,000)   -ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมและคานิยมของ

คนไทยยังคงอยูสืบไป

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการจัดงาน  -เพื่อจัดงานประเพณี  -จัดงานวันสงกรานตในเขตเทศบาล 480,000 480,000 480,000 480,000  จํานวน 1 ครั้ง   -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

วันสงกรานต วันสงกรานต เมืองบานไผ (ป60:600,000 ตระหนักและเห็นความ การศึกษา
ป59:600,000 สําคัญของประเพณี
ป58:600,000 วัฒนธรรม ของไทย
ป57:600,000)   -ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมและคานิยมของ

คนไทยยังคงอยูสืบไป

5 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณี  -จัดงานวันลอยกระทงในเขตเทศบาล 600,000 600,000 600,000 600,000  จํานวน 1 ครั้ง   -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

ลอยกระทง วันลอยกระทง เมืองบานไผ (ป60:600,000 ตระหนักและเห็นความ การศึกษา
ป59:600,000 สําคัญของงานประเพณีไทย
ป58:600,000  -เกิดความรัก ความ
ป57:600,000) สามัคคีในชุมชน

6 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณี  -จัดงานแหเทียนพรรษาในเขตเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000  จํานวน 1 ครั้ง   -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

แหเทียนพรรษา แหเทียนพรรษา เมืองบานไผ (ป60:250,000 ตระหนักและเห็นความ การศึกษา
ป59:250,000 สําคัญของประเพณี
ป58:250,000 วัฒนธรรม ของไทย
ป58:200,000)   -ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมและคานิยมของ

คนไทยยังคงอยูสืบไป

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณี  - จัดงานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวน 1 ครั้ง   -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

บุญกุมขาวใหญ บุญกุมขาวใหญ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป60:100,000 ตระหนักและเห็นความ การศึกษา
ป59:150,000 สําคัญของประเพณี
ป58:150,000 วัฒนธรรม ของไทย
ป57:100,000)   -ประเพณี ศิลปะ

วัฒนธรรมและคานิยมของ

คนไทยยังคงอยูสืบไป

8 โครงการกอสรางศาล  -เพื่อกอสรางศาลหลัก  - กอสรางศาลหลักเมือง ในเขต -         1,000,000 -         -         จํานวน 1 แหง   -เทศบาลเมืองบานไผ กอง

หลักเมือง เมือง เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 แหง (ป60:1,000,000) มีสถานที่เปนศูนยรวม การศึกษา

 -เพื่อใหเปนสถานที่ รายละเอียดตามแบบแปลน สําหรับเปนเครื่อง

สักการะบูชายึดเหนี่ยว ที่เทศบาลกําหนด ยึดเหนี่ยวจิตใจ

จิตใจประชาชน   -ประชาชนมีขวัญ

กําลังใจในการใชชีวิต

ประจําวันมากขึ้น

9 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษ  - การจัดงานประเพณีบุญ 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับ กอง

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ศิลปะ จารีตประเพณี บั้งไฟ-ตะไลยักษ ของ (ป60:60,000) การอนุรักษสืบตอไป การศึกษา

ชุมชนหนองลุมพุก และภูมิปญญาทองถิ่น ชุมชนหนองลุมพุก  -เยาวชนคนรุนหลังได

เห็นความสําคัญของ

งานประเพณีทองถิ่น

 -เกิดความสามัคคีในชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษ  -การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับ กอง

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ศิลปะ จารีตประเพณี ตะไลยักษ ของชุมชนหมูสี่พัฒนา (ป60:100,000) การอนุรักษสืบตอไป การศึกษา

ชุมชนหมูสี่พัฒนาและ และภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชนโพธิ์สวรรค  -เยาวชนคนรุนหลังได

ชุมชนโพธิ์สวรรค เห็นความสําคัญของ

งานประเพณีทองถิ่น

 -เกิดความสามัคคีในชุมชน

11 โครงการสืบสาน  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษ  - การจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดการแขงขัน  -เยาวชน ประชาชน กอง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การขับรอง (ป60:50,000) สวดมนต ไดฝกฝนการสวดมนต การศึกษา

ทองถิ่นการขับรอง และภูมิปญญาทองถิ่น สรภัญญะ เพื่อประชาชนในชุมชน จํานวน 1 ครั้ง ทํานองสรภัญญะ

สรภัญญะ เขตเทศบาลเมืองบานไผ  -เยาวชน ประชาชน ได

รับการปลูกฝงคุณธรรม

และขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทย

12 โครงการสืบสาน  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษ  - การจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดการประกวด  -เยาวชน ประชาชน กอง

วัฒนธรรมภูมิปญญา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น การขับกลอนผญา (ป60:20,000) คําผญา ไดฝกฝนการเขียนและ การศึกษา

ทองถิ่นการขับกลอนผญา และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล จํานวน 1 ครั้ง อานคําผญา

เมืองบานไผ  -เยาวชน ประชาชนได

รับการปลูกฝงคุณธรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการจัดงานบุญ  -เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรม - การจัดงานบุญประเพณี ของชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง  -กอใหเกิดความสามัคคี กอง

ประจําปชุมชนคลอง เนียมประเพณีอันดีงาม คลองชลประทานและชุมชนยิ่งยง (ป60:20,000) ในชุมชน การศึกษา

ชลประทานและชุมชน ของชุมชน  -พระพุทธศาสนาไดรับ

ยิ่งยง ทนุบํารุงใหคงอยูสืบไป

14 โครงการจัดงานบุญ  -เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรม - การจัดงานบุญประเพณี ของชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง  -กอใหเกิดความสามัคคี กอง

ประเพณีชุมชนบานไผเกา เนียมประเพณีอันดีงาม บานไผเกา (ป60:20,000) ในชุมชน การศึกษา

ของชุมชน  -พระพุทธศาสนาไดรับ

ทนุบํารุงใหคงอยูสืบไป

15 โครงการจัดงานบุญ  -เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  - การจัดงานบุญประเพณีมหาชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ไดดํารงไวซึ่งขนบธรรม กอง

ประเพณีมหาชาติ ประเพณีอันดีงามของ (พระเวสสันดร)ของชุมชนบานขาพัฒน (ป60:50,000 เนียมประเพณีของไทย การศึกษา

(พระเวสสันดร) ไทยไว  -ประชาชนไดบําเพ็ญ

กุศล ใหทาน รักษาศีล

และเจริญภาวนา

 -ประชาชนมีการชวย

เหลือเกื้อกูลกัน และ

สรางการมีสวนรวมภาย

ในชุมชน

รวม 15  โครงการ 1,880,000 2,880,000 1,880,000 1,880,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันเด็ก  -เพื่อจัดงานวันเด็ก  -จัดงานวันเด็กแหงชาติในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000  จํานวน 1 ครั้ง  -เด็กมีความสุขและ กอง

แหงชาติ แหงชาติ เมืองบานไผ (ป60:100,000 สนุกสนาน การศึกษา
ป59:100,000  -เด็กประพฤติตนเปนเด็กดี
ป58:75,000

ป57:75,000)

รวม 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดประชุมประจํา  -เพื่อสรางความเขมแข็ง  - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ 280,000   280,000   280,000   280,000   องคกรภาค  -ประชาชนไดรับขอมูล กอง

เดือนองคกรภาคประชาชนของคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน กลุม (ป60:280,000 ประชาชน ขาวสารอยางทั่วถึง สวัสดิการฯ

และองคกรอื่น ในชุมชน องคกรอื่น ๆ ในเขตเทศบาล ป59:130,000 มีความเขมแข็ง  -เกิดความเขมแข็งชุมชน

ใหมีสวนรวมในการรวม ป58:140,000  -เกิดเครือขายการทํางาน

คิดรวมทําในการพัฒนา ป57:150,000) รวมกับเทศบาล

ทองถิ่นรวมไปถึงการรับ

ทราบถึงความเคลื่อนไหว

และภารกิจกิจกรรมของ

เทศบาลอยางตอเนื่อง

2 โครงการสํารวจขอมูลพื้น  - เพื่อจัดทําและสํารวจ  - ครัวเรือนในเขตเทศบาล 50,000    50,000    50,000    50,000    มีขอมูล  -รับทราบปญหาของ กอง

ฐานชุมชนเพื่อการจัดทํา ขอมูลพื้นฐานของชุมชน ทั้ง  39  ชุมชน (ป60:50,000 พื้นฐาน ประชาชนภายในเขต สวัสดิการฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น ภายในเขตเทศบาลและ ป59:50,000 ทั้ง 39 ชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ

นํามาวิเคราะหสภาพ ป58:50,000  -แผนพัฒนาทองถิ่น

ปญหาดานตางๆเพื่อนํา ป57:50,000)  -เกิดชุมชนเขมแข็ง

มาจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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3 โครงการสงเสริมสนับสนุน  -เพื่อใหเด็กนักเรียน  - จางนักเรียน/นักศึกษา  ใหมีรายได 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนนักเรียน   -นักเรียน/นักศึกษา  กอง

การมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษามีรายไดใน ระหวางปดภาคเรียน (ป60:265,00) นักศึกษามีรายได มีรายไดในชวงปด สวัสดิการฯ

ใหมีรายไดระหวางเรียน ระหวางปดภาคเรียน ป59:265,00) ระหวางปด ภาคเรียน
ป58:200,000 ภาคเรียน  -ใหนักเรียน นักศึกษา
ป57:100,000)  ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

 -ไดฝกประสบการณใน

การทํางาน

4 โครงการอบรมอนุรักษ  -เพื่อเปนการอนุรักษโค  -สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 ครั้ง  -เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม กอง

และขยายพันธุโค ชุมชน  ใหคงอยูเพิ่มจํานวนมาก บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน สามารถเลี้ยง (ป60:30,000) ขึ้นลดปญหาความยากจน สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมือง ขึ้น แกไขปญหาความ ขยายพันธุและสงตอสมาชิกรายตอไป (ป59:30,000)  -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต

บานไผ เดือดรอนของเกษตรกร โดยไมมีการซื้อขายแมพันธุโค (ป58:30,000) ที่ดีขึ้น

และ เปนการสรางรายได (ป57:30,000)

ใหแกประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรมเกษตร  -เพื่อใหประชาชนมีความ - ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนในเขต กอง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
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ทฤษฎีใหมตามแนวทาง รูเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน (ป60:150,000) เทศบาลฯ ไดนําความรู สวัสดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงและสามารถให (ป59:150,000) ทําใหเกิดทักษะสามารถ

ชุมชนพึ่งพากันเองรวมถึง (ป58:100,000) ดานการเกษตรทฤษฎีใหม

พึ่งพาทุนทางสังคมคนใน (ป57:100,000)  -ประชาชนสามาถนํา

ชุมชนไดมีสวนรวมรูจัก ความรูดานการเกษตรไป

คิดทําเองตอยอดในการ ตอยอดในการประกอบ

ประกอบอาชีพได อาชีพได

6 โครงการฝกอบรมและ เพื่อสงเสริมบทบาทสตรี สตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 ครั้ง   -กลุมสตรีสามารถรู กอง

ทัศนศึกษาดูงานการ ใหรูจักหนาที่และบทบาท ทั้ง 39 ชุมชน (ป60:200,000) หนาที่และพัฒนาบทบาท สวัสดิการฯ

สงเสริมบทบาทสตรี ในการสวนรวมภาครัฐ ในการมีสวนรวมภาครัฐ 

เอกชนและภาคประชาชน เอกชนและภาคประชาชน

สรางเสริมภาวะผูนําดาน สรางเสริมภาวะการเปน

สตรีในหลักธรรมาภิบาล ผูนําดานสตรีในการใช

และสงเสริมการทํางาน หลักของธรรมาภิบาล

เปนทีมการมีสวนรวมและ  -กลุมสตรีเกิดการมีสวน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมสามารถชวยตนเอง

พรอมพัฒนาสตรีใหมี ใหมีศักยภาพ

ศักยภาพ และเขมแข็ง

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการเลือกตั้งประธาน -เพื่อเลือกตั้งประธาน  -ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 39 ชุมชน -ประชาชนไดมีสวนรวม กอง

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป60:30,000) ในการเลือกตั้งประธาน สวัสดิการฯ

ทั้ง 39 ชุมชนในเขต 39  ชุมชน เพื่อการ ทั้ง 39  ชุมชน (ป5930,000) คณะกรรมการชุมชนใน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เทศบาลเมืองบานไผ ดําเนินงานกิจกรรมอยาง (ป58:30,000) เขตเทศบาลเมืองบานไผ

ตอเนื่องระหวางชุมชนกับ  -ประชาชนมีสวนรวมใน

เทศบาลในการพัฒนา การพัฒนาทองถิ่นให

ทองถิ่นใหเจริญกาวหนา เจริญกาวหนาอยางมี

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

8 โครงการฝกอบรมและ -เพื่อสงเสริมใหเกิดการ  - ชุมชนและองคกรในเขต 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ทั้ง 39 ชุมชน  -ชุมชนสามารถแกไข กอง

ทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติ วางแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลเมืองบานไผ ป60:1,700,000) ปญหาไดถูกตอง ตรงกับ สวัสดิการฯ

การเพื่อเสริมสรางภาวะ อยางมีสวนรวมภาครัฐ ทั้ง 39 ชุมชน (ป59:20,000) ปญหาที่แทจริง และ

ผูนําคณะกรรมการชุมชน และภาคประชาชนสราง (ป58:20,000) พัฒนาทองถิ่นไดกับความ

และองคกร ในเขต เสริมภาวะและภาคผูนํา ตองการของประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ ในหลักธรรมาภิบาล และ คณะกรรมการชุมชนได

สรางเสริมการทํางานเปน รับการยอมรับ 

ทีมและความสามัคคีของ  -ชุมชนเกิดความสามัคคี

ประชาชนในทองถิ่นและ ภายในชุมชน และองคกร

แลกเปลี่ยนความรูความ มีความเขมแข็งสามารถ

เขาใจประการณในการ พึ่งพาตนเองได

พัฒนาทองถิ่นกับภาคสวนตางๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการไผแสนกอ  -เพื่อเปนการอนุรักษ  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ครั้ง   -มีแหลงเรียนรูทาง กอง

กิจกรรมฟนฟูการสงเสริม เมืองบานไผ 39 ชุมชน (ป60:100,000) วัฒนธรรมภูมิปญญาทอง สวัสดิการฯ

ปลูกตนไผเพื่อใหมีแหลง (ป59:100,000) ถิ่นเกี่ยวกับประโยชนจาก

เรียนรูทางวัฒนธรรมภูมิ (ป58:100,000) ตนไม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ  -ปลูกตนไผชวยในการ

ประโยชนจากตนไผ เปน ลดกาซเรือนกระจก 

การสงเสริมสุขภาพใหกิด ภาวะ โลกรอน

ความแข็งแรงและเปน

การลดการปลอยกาซเรือน

กระจก ลดภาวะโลกรอน

10 โครงการวันเยาวชน  -เพื่อใหเยาวชนมีโอกาส  - เด็ก  เยาวชน ประชาชน 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชนมีโอกาสไดมีสวน กอง

ไดมีสวนรวมในการดําเนินในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป60:100,000) รวมในการดําเนินกิจกรรม สวัสดิการฯ

กิจกรรมไดแสดงความ (ป59:100,000) ไดแสดงความสามารถ และ

สามารถและกลาแสดง (ป58:100,000) กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง

ออกในสิ่งที่ถูกตอง  -เยาวชนในสถานศึกษา

 -เพื่ออบรมใหความรูแก ทั้งในระบบ และนอกระบบ

เยาวชนในการดํารงตนใน ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม

สังคม  -เยาวชนสามารถดํารงตน

 ในสังคมได

รวม 10  โครงการ ##### ##### ##### #####

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมเสริมสราง  -เพื่อใหการทํางาน  - จัดประชุม อบรม สมาคมฌาปนกิจ 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ใหประชาชนไดมีสวน กอง

ประสิทธิภาพสมาคม ถูกตองตามระเบียบ สงเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบของ (ป60:20,000 รวมในการใหความชวย สวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะหใน ขอบังคับ เทศบาลเมืองบานไผ ป59:20,000 เหลือความเปนอยูขั้นพื้น

เขตเทศบาลเมืองบานไผ ป58:20,000 ฐานในชุมชนเพื่อพึ่ง

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานสังคมสงเคราะห
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ป57:20,000) ตนเอง

 -ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติ

งานใหถูกตองตาม

ระเบียบขอบังคับ

รวม 1  โครงการ 20,000    20,000    20,000    20,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเงินสมทบกองทุน  -เพื่อใหประชาชนที่เปน  -เงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนเครือขา 100,000   100,000   100,000   100,000   ปละ 1 ครั้ง  -สามารถชวยเหลือ กอง

สวัสดิการชุมชน สมาชิกของกองทุน ไดรับ สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ (ป60:100,000 สมาชิกกองทุนใหมีสวัสดิ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเกี่ยวกับการเกิด ป59:100,000 การขั้นพื้นฐาน

แก เจ็บ ตายการศึกษา ป58:100,000)  -ประชาชนรูจักการออม

และอาชีพ และสามารถ สามารถลดภาระหนี้สินได

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เชื่อมโยงการพัฒนาในดาน  - เกิดชุมชนเขมแข็ง

อื่น ๆ ได

รวม 1  โครงการ 100,000  100,000  100,000  100,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  -เพื่อใหชุมชนและทุกภาค -จัดทําแผนชุมชน การประชุมประชา 150,000 150,000 150,000 150,000 การมีสวนรวม  -เกิดการมีสวนรวมของ กอง

ทองถิ่นอยางมีสวนรวม สวนมีสวนรวมในการ คมเมืองบานไผรับทราบความตองการ (ป60:140,000) ของทุก ประชาชนและทุกภาค วิชาการฯ

พัฒนาทองถิ่น ประเด็นปญหารวมกับสวนราชการ (ป59:400,000) ภาคสวน สวนภายในเขตเทศบาล

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนภาย (ป58:284,000) เมืองบานไผ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เนนการมี (ป57:40,000)  -มีการบูรณาการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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สวนรวมของทุกภาคสวนและดําเนิน ในการพัฒนารวมกัน

การจัดประชุม องคกรที่เกี่ยวของในการ  -ทราบทิศทางการพัฒนา

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ ของเทศบาล

2 โครงการประชุมสภา เพื่อใหประชาชนจากทุก จัดประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมือง 50,000 50,000    50,000    50,000    การประชุม  -เกิดการมีสวนรวมจาก กอง

พลเมืองเทศบาลเมือง ภาคสวนในเขตเทศบาลฯ บานไผ จากทุกภาคสวนในเขตเทศบาล(ป60:100,000) ปละ 1 ครั้ง ทุกภาคสวนในการกําหนด วิชาการฯ

บานไผ เขามามีสวนรวมในการ เมืองบานไผ (ป59:100,000) ทิศทางการพัฒนา

รวมคิด รวมสราง รวมทํา  -ทราบปญหาของทองถิ่น

และรวมแสดงความคิดเห็น และวิธีการ แนวทางแกไข

ในการกําหนดทิศทาง ปญหาของทองถิ่น ที่เกิด

เปาหมายและหลักการ จากสภาพลเมือง

ในการพัฒนา รวมถึงแกไข

ปญหาที่เปนวิกฤตของ

ทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกฎหมายควรรู  -เพื่อใหความรูดาน ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ 80,000    80,000    80,000    80,000    จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนมีความรูดาน กอง

กฎหมายแกประชาชน ผูบริหารเทศบาล ขาราชการพนักงาน (ป60:80,000) กฏหมายเพิ่มขึ้น วิชาการฯ

 -เพื่อเสริมสรางความเขม ลูกจาง  ประชาชนทั่วไป ฯลฯ (ป59:80,000)  -เกิดองคความรูใหมๆ

แข็งใหกับชุมชน (ป58:80,000)  -เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ  -เพื่อใหความรูดาน เยาวชนในเขตเทศบาลฯ นักเรียน 300,000   300,000   300,000   300,000   จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชนมีความรูดาน กอง

การเยาวชนไทยกับการมี กฎหมายแกเยาวชน นักศึกษาจากโรงเรียน สถานศึกษา (ป60:300,000) กฏหมายเพิ่มขึ้น วิชาการฯ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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สวนรวมในการปองกันและ -เพื่อเสริมสรางความ  -เยาวชนมีความเขมแข็ง

ปราบปรามการทุจริตภาย เขมแข็งใหกับเยาวชน มากยิ่งขึ้น

ใตระบอบประชาธิปไตย  -เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ  -เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี

อันมีพระมหากษัตริย เยาวชน  -มีเครือขายเยาวชน

ทรงเปนประมุข  -เพื่อสรางเครือขายการ ในการตอตานการทุจริต

ตอตานการทุจริต ในการตอตานการทุจริต

5 โครงการอบรมใหความรู  -เพื่อใหมีความรู ความ จัดการฝกอบรมใหความรูดาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ปละ 1 ครั้ง  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

ดานคอมพิวเตอรและ สามารถในการใช เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกเยาวชนและ (ป60:30,000) งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป59:30,000)  - ผูเขารับการอบรม

ใหแกเยาวชนและ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู (ป58:30,000) สามารถใชอุปกรณใน

  ประชาชนในเขตเทศบาล ประสบการณและทักษะ (ป57:30,000) การคนหาความรูผาน

การใชโปรแกรมคอม อินเตอรเน็ตได

พิวเตอรตางๆ  -นําความรูที่ไดไปใชชีวิต

ประจําวัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการจัดกิจกรรมศูนย  -เพื่อเปนศูนยกลางในการ -จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทให  100,000   100,000   100,000   100,000   มีผูเขารวม   -ประชาชนมีจิตสํานึกเกิด สํานักปลัดฯ

ปรองดองสมานฉันท สรางความรู ความเขาใจ ประชาชน ทั้ง 39 ชุมชน มีสวนรวม (ป 60:80,000 กิจกรรมฯ ความรัก สามัคคีภายใตรม

เทศบาลเมืองบานไผ เกี่ยวกับนโยบายบริหาร แสดงความคิดเห็นและสรางความ (ป 59:80,000 ไมนอยกวา พระบารมีพระบาทสมเด็จ

ราชการแผนดินและเปน สามัคคีในชุมชน ป 58:100,000) รอยละ 80 พระเจาอยูหัว

  ศูนยกลางในการรับฟง  -ประชาชนมีชีวิตที่มีความ

ความคิดเห็นของประชาชน สุขเขาใจกันและกัน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-79

ที่มีตอรัฐ

7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม  -เพื่อเปนการเทิด จัดหาซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 900,000   900,000   900,000   900,000   ครอบคุมทั้งพื้นที -หนวยงานและประชาชน สํานักปลัดฯ

พระเกียรติเนื่องในวัน พระเกียรติในวโรกาส ตราสัญลักษณในวโรกาสวันสําคัญและ (ป60:200,000 ไดแสดงออกถึงความจงรัก

สําคัญของชาติ วันสําคัญของชาติ เปนตน วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการ ป59:200,000 ภักดีในวโรกาสวันสําคัญ

ประดับตกแตงอาคารสํานักงาน ป58:220,000 ของชาติ

ซุมเฉลิมพระเกียรติ  ถนนสายตาง ๆ ป 57:100,000)  -เกิดความสวยงามในการ

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ประดับธงชาติธงทิวโคมไฟ

ไฟประดับในเขตเทศบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  -พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

วันทองถิ่นไทย มหากรุณาธิคุณแหงพระ 18 มีนาคม ของทุกป (ป60:20,000 มีสวนรวมในการรณรงค

บาทสมเด็จพระจุลจอม ป59:20,000 จัดกิจกรรม"วันทองถิ่นไทย"

เกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที5่ ป58:20,000  -พนักงานเทศบาลมี

ไดกรุณาโปรดเกลาโปรด ป 57:20,000) ความจงรักภักดีสํานึกใน

กระหมอมใหจัดตั้ง หนาที่ของตน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



 4-80

ตําบลทาฉลอมขึ้นเปน

สุขาภิบาล

9 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการรําลึกถึงพระ จัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  -พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

วันเทศบาล มหากรุณาธิคุณแหง 24  เมษายน ของทุกป (ป59:30,000 มีสวนรวมในการ

พระบาทสมเด็จพระจุล ป59:30,000 จัดกิจกรรม "วันเทศบาล"

จอมเกลาเจาอยูหัว  ป58 :30,000  -พนักงานเทศบาล

รัชกาลที่ 5 ไดกรุณาโปรด ป 57:20,000) ความรักตอองคกร

เกลาโปรดกระหมอมให และหนาที่ของตน

จัดตั้งตําบลทาฉลอมขึ้น ในการบริการประชาชน

เปนสุขาภิบาล

รวม 9  โครงการ 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการธรรมนูญสุขภาพ  - เพื่อเปดโอกาสใหองคกร -แตงตั้งคณะกรรมการธรรมนูญสุขภา 100,000   100,000   100,000   100,000   จํานวน  -ประชาชน/องคกรตางๆ กอง

เมืองบานไผ ทุกภาคสวนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 39 ชุมชน เขาใจและเห็นความสําคัญ สาธารณสุขฯ

เขารวมในการกําหนด  - ประชุมคณะกรรมการ ของการมีสวนรวมกําหนด

ประเด็นกติกาของชุมชน  - ประชาชนในชุมชนกําหนด กติกาของชุนชนตนเอง 

และชวยกันขับเคลื่อน ประเด็นปญหาสรางกติกาในชุมชน และขับเคลื่อนกติกาให

กติกาการพัฒนาสุขภาวะ  -การขับเคลื่อนกติกาเพื่อพัฒนา บรรลุผล

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
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ของประชาชนเมืองบานไผสุขภาวะ  -ชุมชนมีความเขมแข็ง

ภายใตการบูรณาการการ  -ชุมชนมีสุขภาวะ

ทํางานแบบองครวมของ

ภาคีเครือขาย

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อเปนการเฉลิมพระ  -จัดกิจกรรมพอดีเดน 100,000   100,000   100,000   100,000   จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนในเขต กอง

เทิดไทองคราชัน เนื่องใน เกียรติพระบาทสมเด็จ  -จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิม (ป60:100,000 เทศบาลฯตระหนักในพระ สาธารณสุขฯ

วโรกาสมหามงคลเฉลิม พระเจาอยูหัวเนืองใน พระเกียรติ ป59:100,000) มหากรุณาธิคุณและไดรวม

พระชนมพรรษา วโรกาสมหามงคลเฉลิม  -จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมเพื่อสรางความรัก

พระชนมพรรษา สามัคคีและดําเนินชีวิต

 -เพื่อเผยแพรพระราช ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

กรณียกิจของพระบาท พอเพียง

สมเด็จพระเจาอยูหัวให  -เกิดวัฒนธรรมการยกยอง

ประชาชนไดสํานึก และเชิดชูพระคุณของพอ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

และตระหนัก  -เกิดความรักความสามัคคี

 - เพื่อยกยองเชิดชูพระคุณ ในหนวยงานภาครัฐ 

ของพอ เอกชน และประชาชน

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อเปนการเฉลิมพระ  - จัดกิจกรรมแมดีเดน 100,000   100,000   100,000   100,000   จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนในเขต กอง

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต เกีบรติสมเด็จพระนาง  - จัดกิจกรรมนิทรรศการ (ป60:100,000 เทศบาลฯตระหนักใน สาธารณสุขฯ

พระบรมราชินีนาถ เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ ป59:100,000) พระมหากรุณาธิคุณและ

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล  - จัดกิจกรรมเทิคพระเกียรติ ไดรวมกิจกรรมและไดรวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา กันจัดกิจกรรมยกยองและ

 -เพื่อเผยแพรพระราช เทิดทูนพระคุณแม

กรณียกิจของสมเด็จพระ  -เกิดวัฒนธรรมการยกยอง

นางเจาฯ พระบรมราชินี- และเชิดชูพระคุณของแม

นาถ ใหประชาชนไดสํานึก  -เกิดความรักความสามัคคี

และตระหนักในพระมหา- ในหนวยงานภาครัฐ 

กรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ เอกชน และประชาชน

พสกนิกรชาวไทย

 - เพื่อยกยองเชิดชูพระคุณ

ของแม

รวม 3  โครงการ 300,000  300,000  300,000  300,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดการสิ่งแวดลอม - เพื่อสรางเสริมการมี  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 39 50,000    50,000    50,000    50,000    ภาคีเครือขาย  -ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

แนวใหมแบบชุมชนมีสวน สวนรวมในการจัดการ ชุมชนและผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง (ป60:50,000 ชุมชนจัดการ การจัดการปญหา สาธารณสุขฯ

รวมและทัศนศึกษาดูงาน ปญหาสิ่งแวดลอมของ  -ประชาสัมพันธโครงการจัดการ ป59:50,000 สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม 

ภาคประชาชน สิ่งแวดลอมแนวใหม 39 ชุมชน ป58:30,000) แบบมีสวนรวม  - การจัดเก็บคาธรรมเนียม

 -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - สนับสนุนการมีสวนรวมของภาค เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

จัดเก็บคาธรรมเนียมการ ประชาชนในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน เก็บขนขยะมูลฝอยและการทํา  - เทศบาลมีรายไดจาก

ความสะอาดถนนสายหลักในชุมชน การจัดเก็บคาธรรมเนียม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น

รวม 1  โครงการ 50,000    50,000    50,000    50,000    
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ - เพื่อใหบริการเชิงรุกโดยการ ประชาชนที่มีทรัพยสินในเขต 15,000    15,000    15,000    15,000    เทศบาล  - ประชาชนไดรับความ กองคลัง

ในการจัดเก็บรายไดจาก จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลทั้ง  ๓๙  ชุมชน (ป60:15,000 มีรายได สะดวกในการใหบริการ

แหลงรายไดเดิม  - เพื่อเรงรัดการจัดเก็บภาษี ป59:15,000) เพิ่มขึ้น ชําระภาษีนอกสถานที่

 - เพื่อปรับปรุงอัตราคาเชา 1.5%  - เทศบาลสามารถจัดเก็บได

มาตรฐานกลางใหมให ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม

ใหเหมาะสม  - เทศบาลมีฐานขอมูลที่ถูก

ตองครบถวนแมนยํามากขึ้น

2 โครงการภาษีคืนกําไร  - เพื่อใหประชาชนเกิดความ  - จัดทําโลและใบประกาศ 50,000    50,000    50,000    50,000    ประชาชน  - ประชาชนเกิดความ กองคลัง

ใหประชาชน พึงพอใจและเต็มใจในการ เกียรติคุณ  คาจัดซื้อ/จัดจางสื่อ (ป60:50,000 ผูมาชําระภาษี พึงพอใจและเต็มใจในการ

ชําระภาษี ประชาสัมพันธ  คาอหารวางและ ป59:50,000) ภายในระยะ ชําระภาษี

 - เพื่อสรางความเขาใจอันดี เครื่องดื่มใหกับประชาชนผูมา เวลาที่กําหนด  - ประชาชนมีสวนรวมใน

ระหวางประชาชนกับหนวยงานชําระภาษีภายในระยะเวลา การพัฒนาทองถิ่น

ของรัฐ ที่กําหนด  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายได

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3 โครงการปรับปรุงขอมูล  -เพื่อปรับปรุงขอมูลแผนที่ ออกสํารวจขอมูลภาคสนามพรอม 150,000   150,000   150,000   150,000   80%   -มีฐานขอมูลแผนที่ภาษีฯ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ภาษีฯใหถูกตอง  ครบถวน แล ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ ป60:100,000 ไดขอมูล ที่ถูกตอง  ครบถวน

ทรัพยสิน เปนปจจุบัน ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตอง ป59:100,000 แผนที่ภาษี  - สามารถนําไปเปนขอมูล 

และเปนปจจุบันไดไมต่ํากวา ป58:60,000 ถูกตองและ ในการจัดเก็บรายได

รอยละ 80 ป57:5,000) เปนปจจุบัน อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวม 3 โครงการ 215,000  215,000  215,000  215,000  
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางฐาน  -เพื่อกอสรางฐานเสาธง  - กอสรางฐานเสาธงใหม 100,000     -         -         -         จํานวน 1 แหง  -โรงเรียนมีเสาธงใหม กอง

เสาธง โรงเรียนเทศบาล ใหมทดแทนของเกา ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ป60:1000,000 ที่สวยงาม การศึกษา

บานไผ ป59:100,000  -ครู ผูปกครอง
ป58:100,000) นักเรียนมีความพึงพอใจ

2 โครงการกอสรางเวที  -เพื่อกอสรางเวทีพรอม  - กอสรางเวทีพรอมฉากหลัง -            500,000 -         -         กอสรางเวที   -ครู ผูปกครอง กอง

พรอมฉากหลัง ฉากหลัง บริเวณใตถุนอาคารเรียน 4 ชั้น (ป60:700,000 พรอมฉากหลัง นักเรียนมีความพึงพอใจ การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2   -เพื่อสําหรับใชการจัด ตามแบบแปลนเทศบาล ป59:500,000 จํานวน 1 แหง   -เกิดความสะดวก

อนุบาลสาธิตฯ กิจกรรมตาง ๆ ป58:500,000) ในการจัดกิจกรรมตางๆ

3 โครงการกอสรางรั้วศูนย  -เพื่อกอสรางรั้วศูนย  - กอสรางรั้วลอมรอบศูนยพัฒนา -            300,000 -         -         จํานวน 1 แหง  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาเด็กเล็ก 3 พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) เด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) รายละเอียดตาม (ป60:1,000,000) มีรั้วที่ไดมาตรฐาน การศึกษา

(โนนสวาง) แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  -เกิดความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางตอเติม   -เพื่อกอสรางตอเติม  - กอสรางตอเติมหองเรียน -            -         300,000   -         จํานวน 2 หอง  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

หองเรียนศูนยพัฒนา หองเรียนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) (ป60:300,000) มีจํานวนหองเรียน การศึกษา

เด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) เด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) ขนาด 4 ม. x 4 ม.จํานวน 2 หอง เพียงพอตอการจัด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ประสบการณการเรียน

เทศบาลกําหนด รูแกเด็ก

 -ผูปกครองมีความพึงพอใจ

5 โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่อกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารโรงอาหารศูนย -            200,000   -         -         จํานวน 1 แหง  -มีสถานที่เพียงพอสําหรับ กอง

โรงอาหารศูนยพัฒนา โรงอาหารศูนยพัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก 1 รายละเอียดตาม นั่งรับประทานอาหาร การศึกษา

เด็กเล็ก 1 เด็กเล็ก 1 แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  -มีสถานที่ถูกตามหลัก

สุขาภิบาล

6 โครงการกอสรางรั้วรอบ  -เพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ  - กอสรางรั้วรอบบริเวณศูนย 500,000     -         -         -         จํานวน 1 แหง  -เกิดความปลอดภัย กอง

บริเวณศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พัฒนาเด็กเล็ก 1 รายละเอียดตาม ในชีวิตและทรัพยสิน การศึกษา

เด็กเล็ก 1 แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  -เกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย

7 โครงการกอสรางอางลาง  -เพื่อกอสรางอางลางมือ  - กอสรางอางลางมือ สําหรับ -            50,000    -         -         จํานวน 1 แหง  -เด็กรูจักการรักษา กอง

มือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 รายละเอียด ความสะอาดรางกาย การศึกษา

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  -เด็กมีสุขภาพที่ดี

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางเสาธง  -เพื่อกอสรางเสาธง  - กอสรางเสาธง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 50,000       -         -         -         จํานวน 1 แหง  -เด็กเรียนรูถึงความ กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ จงรักภักดีตอชาติ การศึกษา

เทศบาลกําหนด ศาสนา พระมหากษัตริย

 -เด็กเกิดความมีระเบียบ

วินัยในการเขาแถว

9 โครงการกอสรางอาคาร  -เพื่อกอสรางอาคาร  - กอสรางอาคารประกอบอาหาร -            500,000   -         -         จํานวน 1 แหง  -มีสถานที่ประกอบ กอง

ประกอบอาหารพรอม ประกอบอาหารพรอม พรอมอางลางจาน สําหรับโรงเรียน อาหารถูกสุขลักษณะ การศึกษา

อางลางจาน อางลางจาน เทศบาลบานไผ (รายละเอียดตาม  -มีความเปนระเบียบ

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) เรียบรอย

 -ผานการรับรอง

มาตรฐานจากสาธารณสุข

รวม 9  โครงการ 650,000    ##### 300,000  -         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  -เพื่ออบรมใหความรูแกกลุม -คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชน 39 ชุมชน  -กลุมเปาหมายไดรับ กอง

ชุมชนเพื่อการเรียนรูและ เปาหมาย ไดแก คณะกรรม กลุมสตรีแมบาน กลุมเครือขายชุมชน ไดรับการดูแล ความรูเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการฯ

แกไขปญหา การชุมชน  คณะกรรมการ อสม.ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูดอยโอกาส จากหนวยงาน ประโยชนตาง ๆ จาก

กลุมสตรีแมบาน กลุมเครือ และประชาชนทั่วไป  ทั้ง 39 ชุมชน ภาครัฐ ภาครัฐ  เชน สิทธิ

ขายชุมชน  อสม. ผูสูงอายุ  ประโยชนดานสวัสดิการ

คนพิการ  ผูดอยโอกาส และ ภาครัฐ  การสงเสริม

ประชาชนทั่วไป  ประชาธิปไตย  การสง

ทั้ง 39 ชุมชน เสริมอาชีพ เรื่องสุขภาวะ

ตาง ๆ  เรื่องการศึกษา  

เรื่องการพัฒนาทองถิ่น

และชุมชน ฯลฯ

 -กลุมเปาหมายสามารถ

เขาถึงสิทธิประโยชน

ตาง ๆ จากภาครัฐได

อยางครอบคลุมและทั่วถึง

รวม 1  โครงการ 100,000    100,000  100,000  100,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการหอกระจายขาว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกา -ติดตั้งชุดลูกขาย หอกระจายขาว 675,000     675,000   675,000   675,000   ปละ 15 ชุด  -ประชาชนไดรับขอมูล กอง

แบบไรสาย พรอมติดตั้ง ประชาสัมพันธดวยสื่อ แบบไรสายพรอมติดตั้ง  (ป60:675,000 ขาวสารทางทองถิ่น วิชาการฯ

ทางเสียง ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป59:1,500,000) อยางรวดเร็ว

- เพื่อใหประชาชนไดรับ  -มีสื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารทางทองถิ่น ทางเสียงครอบคลุม

และขาวสารที่เปนประโยชน ทุกพื้นที่

อยางรวดเร็ว ครอบคลุม

ทั่วถึงทุกชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

2 โครงการฝกอบรมทบทวน -เพื่อเปนการสรางเครือขาย  -ดําเนินการฝกอบรมใหความรูดาน 30,000       30,000    30,000    30,000     ปละ 1  ครั้ง  -อาสาสมัครฝายทะเบียน สํานักปลัดฯ

เครือขายอาสาสมัคร ภาคประชาชนใหเขมแข็ง งานทะเบียนและบัตร  แกอาสาสมัคร (ป60:30,000 มีความรูเพิ่มขึ้น

ฝายทะเบียนประจําชุมชน ในการเปนตัวแทนของ ฝายทะเบียนประจําชุมชน  ป 59:30,000)  -ประชาชนไดรับความรู

สํานักทะเบียนในการดูแล ทั้ง 39 ชุมชน  จํานวน  78  คน จากอาสาสมัครฝาย

แนะนํา และประชาสัมพันธฯ ทะเบียนที่นําความรูไป

เผยแพร

รวม 2  โครงการ 705,000    705,000  705,000  705,000  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงาน  -เพื่อจัดการอบรมและศึกษา  - จัดอบรมและศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน 1 ครั้ง   -พนักงานครู และ กอง

ในประเทศ ดูงานใหพนักงานครู บุคลากร ใหแกพนักงานครู บุคลากร (ป60:500,000 บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา

ทางการศึกษา สังกัดเทศบาล ทางการศึกษา สังกัด ป59:500,000 เขารวมอบรมและ
ป58:400,000 ดูงานทุกคน
ป57:500,000)   -พนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

มีวิสัยทัศนดานการจัด

การศึกษามากขึ้น

 -ผลสัมฤทธิ์ของ

เพิ่มมากขึ้น

รวม 1  โครงการ 400,000  400,000  400,000  400,000   

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   - เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูใน  - จัดฝกอบรมใหความรูดาน 30,000    30,000    30,000    30,000     80% ของ  - บุคลากรเขาใจในขอ กองคลัง

การปฏิบัติงานงานดานการเงิน ขอระเบียบ กฎหมาย และการ การเงินการคลัง และการพัสดุ  (ป60:25,000 ผูเขาอบรม ระเบียบ  กฎหมาย

การคลัง  และการพัสดุ ปฏิบัติงานงานดานการเงินการ ใหแก พนักงานเทศบาล   ครู ป59:25,000 ไดความรูใน  - เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

คลังและการพัสดุ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน ป58:50,000) ขอระเบียบ นําไปปฏิบัติไดถูกตอง

 - เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ การเงินการคลัง  และการพัสดุ  กฎหมายและ ตามระเบียบ

และเสริมสรางจริยธรรมในการ ของเทศบาลเมืองบานไผ นําไปปฏิบัติ  - เพิ่มประสิทธิภาพใน

ปฏิบัติงาน ประมาณ  40  คน ไดอยาง การปฏิบัติงาน

ถูกตอง  -ลดขอทักทวงจากหนวย

งานที่เขาตรวจสอบ

2 โครงการอบรมใหความรู  - เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ -คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 ครั้ง  -ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

ดานคอมพิวเตอรและ ในการใชคอมพิวเตอรและ  -พนักงานเทศบาล/พนักงานครู (ป 60:20,000 งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณไอทีอื่นๆ เทศบาลพนักงานจางตาม ป 59:20,000  -ผูเขารับการอบรม

แกบุคลากรในองคกร  -เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณภารกิจ  ลูกจางทุกประเภท ป 58:20,000  สามารถใชอุปกรณใน

  และทักษะการใชโปรแกรม ป 57:20,000) การคนหาความรูผาน

  พิวเตอรตางๆ อินเตอรเน็ตได

   - เพื่อใหมีความรูในการดูแลรักษา  -ผูเขารับการอบรม

  อุปกรณไอที และสามารถแกไข สามารถประยุกตใช

  ปญหาการขัดของของอุปกรณไอที งานได

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับ  -สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป ###### 500,000   500,000   500,000   ประชาชน   -การจัดการเลือกตั้ง สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (สมาชิกสภาทองถิ่น,ผูบริหาร (ป59:50,000 ออกมาใช ในเขตเทศบาลมี

 -เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง ทองถิ่น,สส.สว.สจ.) ในทุกระดับ ป58 ไมไดตั้ง สิทธิ์ในการ ความถูกตองตาม

เปนไปดวยความเรียบรอย ป57:1,900,000) เลือกตั้ง ระเบียบ กฎหมาย

ถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด อยางนอย ที่กําหนด และมีความ

และมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รอยละ 60 โปรงใส ตรวจสอบได

 -ประชาชนออกมาใช

สิทธิ์ตามอํานาจหนาที่

4 โครงการฝกอบรมคุณธรรม เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ  -จัดฝกอบรมสําหรับบุคลากร 400,000   400,000   400,000   400,000   ผูเขารับ  -บุคลากรภายใน สํานักปลัดฯ

จริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง เขาใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม ของเทศบาลทุกประเภท (ป60:50,000 การอบรม องคกรมีวินัย คุณธรรม

บุคคลการประพฤติตนอยูใน ป59:50,000 มีความรู และจริยธรรมที่ดีขึ้น

ระเบียบของขาราชการ ประพฤติ ป58:50,000) ความเขาใจ  -บุคลลากรนําความรู

  ตนอยูในศิลธรรมอันดี และเกิด เรื่องคุณธรรม ไปใชในชีวิตประจําวันได

ความสามัคคีในหนวยงาน จริยธรรม

มากกวา

รอยละ 80

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล



 4-94

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  -เพื่อฝกอบรมใหความรูใหแก  -จัดฝกอบรมใหแกบุคลากรขอ 900,000   900,000   900,000   900,000   ผูเขารับ  -บุคลากรมีประสิทธิ สํานักปลัดฯ

ทักษะ ประสิทธิภาพในการ บุคลากรของเทศบาล ทุกระดับ เทศบาลทุกระดับ ประมาณ (ป60:800,000 การอบรมมี ภาพในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานทั้ง ตามหลักสูตรที่กําหนด เพื่อเสริม 300 คนและศึกษาดูงาน ป59:800,000 ความรู มากยิ่งขึ้น

ภายในประเทศและตางประเทศ สรางและประสิทธิภาพในการ นอกสถานที่  ป58:700,000 ความเขาใจ  -มีความรัก ความ

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทํางาน ป57:1,230,000) เรื่องคุณธรรม สามัคคีในองคกร

พนักงานเทศบาล ลูกจาง จริยธรรม 

พนักงานจางและครูเทศบาล มากกวา

รอยละ 80

6 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน  -เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแก  -มอบเกียรติบัตรใหแกบุคลากร 5,000      5,000      5,000      5,000       1 ครั้ง  -ผูปฏิบัติงานมีขวัญ สํานักปลัดฯ

ผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชู ผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน (ป60:5,000 และกําลังใจในการ

ผูปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน พนักงานดีเดนตามหลักเกณฑ ป59:5,000 ปฏิบัติงาน

เพื่อเปนตัวอยางใหแกผูอื่น ที่กําหนด ป58:5,000  -ผูปฏิบัติงานมีความ

ปฏิบัติงาน ป57:5,000) ภูมิใจในตัวเองและเปน

แบบอยางผูอื่นได

รวม 6  โครงการ ##### ##### ##### ######

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน  - พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 500,000   500,000   500,000   500,000   อสม.  - อสม. ในเขตเทศบาล กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เรียนรูประสบการณการทํางาน สาธารณสุข (อสม.) จํานวน (ป60:600,000 ทั้ง 215 คน เมืองบานไผ มีศักยภาพ สาธารณสุขฯ

และทัศนศึกษาดูงาน กับหนวยงานอื่นๆ 215 คน และทัศนศึกษาดูงาน ป59:100,000) มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพใน

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให การทํางานมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ  -อสม.มีประสบการณ

และทักษะในการทํางาน

ใหมๆ

รวม 1  โครงการ 500,000  500,000  500,000  500,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุน  -เพื่อสนับสนุนคาใชจายในการ  - จายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต 33,600    33,600    33,600    33,600    จํานวน 2 แหง   -โรงเรียนมีการใชบริการ กอง

คาใชจายอินเตอรเน็ต ใชบริการอินเตอรเน็ตในโรงเรียน ใหแก โรงเรียนเทศบาลบานไผ และ (ป60:33,600 อินเตอรเน็ตไดอยางตอเนื่อง การศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป59:33,600  -ลดภาระคาใชจาย

ระบบ ADSL โรงเรียนละ 9,600 ป58:33,600

ระบบ Wifi โรงเรียนละ 7,200 ป57:33,600)

2 โครงการขยายเขตไฟฟา  -เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟา  - ขยายเขตไฟฟาศูนยพัฒนา 800,000 -         -         -         จํานวน 1 แหง   -ศพด.1 มีไฟฟาใชอยาง กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เด็กเล็ก 1 เพียงพอ การศึกษา

 -ครู ผูปกครองมีความ

พึงพอใจ

3 โครงการขยายเขต  -เพื่อดําเนินการขยายเขตน้ํา  -ขยายเขตน้ําประปา ศูนยพัฒนา 300,000 -         -         -         จํานวน 1 แหง   -ศพด.1 มีน้ําประปาใช กอง

น้ําประปา ศูนยพัฒนา ประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 เด็กเล็ก 1 อยางเพียงพอ การศึกษา

เด็กเล็ก 1  -ครู ผูปกครองมีความ

พึงพอใจ

รวม 3  โครงการ ##### 33,600    33,600    33,600    

                       รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สําหรับ องคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอบรมใหความรู  - เพื่อใหประชาชน  มีความรู จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 50,000    50,000    50,000    50,000    จํานวน 1 ครั้ง  - เทศบาลเมืองบานไผมี กองคลัง

แกประชาชนเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการมีสวนรวม การตรวจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง (ป60:50,000 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

กระบวนการจัดซื้อจัดจางสอบในการกระบวนการจัดซื้อ ประกอบดวยตัวแทนภาคประชาชน ป59:50,000) ที่มีความโปรงใสตรวจสอบได 

จัดจางของเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  - ประชาชนเขาใจและมี

 - เพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคา จํานวน  130 คน  ใหมีความรู สวนรวมในกระบวนการ

และประชาชนไดรับประโยชน ความเขาใจและการมีสวนรวม จัดซื้อจัดจาง

สูงสุด ในการตรวจสอบกระบวนการ  -มีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดซื้อจัดจางของเทศบาลฯ จัดการดานการจัดซื้อจัดจาง

2 โครงการประเมินผลการ  -เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 350,000   350,000   350,000   350,000   จํานวน 1 ครั้ง  -มีการประเมินผลการ กอง

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ประเมินผลการดําเนินงานตาม (ป60:340,000 ดําเนินงานตามตัวชี้วัด วิชาการฯ

 -เพื่อสามารถทราบถึงความสําเร็ ตัวชี้วัด ป59:340,000)  -ทราบถึงความสําเร็จของ

ของยุทธศาสตรที่กําหนดไว ยุทธศาสตรที่กําหนด

 -เพื่อนําผลการประเมิน  -นําผลการประเมินมา

มาวิเคราะหปรับปรุงแนวทาง วิเคราะหปรับปรุงแนวทาง

ดําเนินงาน ดําเนินงาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเพิ่มและ  -เพื่อจัดหาอุปกรณที่รองรับกับ จัดซื้ออุปกรณ เพื่อเพิ่มและปรับปรุ 100,000   100,000   100,000   100,000   ปละ 1 ครั้ง -การใหบริการขอมูลขาวสาร กอง

ปรับปรุงระบบเครือขาย เทคโนโลยีการเชื่อมอินเตอรเน็ต เครือขายอินเตอรเน็ตทั้งที่ใชสาย (ป60:100,000 ทันสมัย รวดเร็ว และทั่วถึง วิชาการฯ

คอมพิวเตอร ความเร็วสูงแบบใยแกวนําแสง และไรสายใหใชงานไดอยางมี ป59:100,000) - การแลกเปลี่ยนขอมูล

(Fiber obtic) ประสิทธิภาพ และการติดตามงานภายใน

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให องคกรทําไดรวดเร็ว

บริการขอมูลขาวสารทันสมัย  -การใชขอมูลฐานขอมูล

รวดเร็ว หรือทรัพยากรตางๆ ได

รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

 -สนับสนุนใหการบันทึกหรือ

ทํางานผานระบบสารสนเทศ

4 โครงการปรับปรุงซอม  -เพื่อซอมแซมปรับปรุงซุมเฉลิม-  -ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ ###### ###### ###### ###### จํานวน 4 แหง  -ซุมมีความสวยงาม สํานักปลัดฯ

แซมซุมเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติใหเกิดความสวยงาม ภายในเขตเทศบาล ดังนี้ (ป60:500,000  -ซุมมีความสมพระเกียรติ

บริเวณภายในเขต และเปนการเทิดพระเกียรติ 1.ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยก ป59:500,00)

เทศบาลเมืองบานไผ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บานเกิ้ง 

และสมเด็จพระบรมราชนินาถ 2.ซุมเฉลิมพระเกียรติหนาโรงเรียน

บานไผศึกษา (ขก 10)

3.ซุมแฉลิมพระเกียรติบริเวณถนน

มิตรภาพหนาการไฟฟาฯ เปนตน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการตกแตงหอง  -เพื่อปรับปรุงหองประชุม  -จางเหมาตกแตงผนังดวยการบุผนั -         800,000   -         - จํานวน 1 แหง  -หองประชุมมีความสวย สํานักปลัดฯ

ประชุมประชาเมืองไผ ประชาเมืองไผ โดยรอบและตกแตงเวที ชั้นลาง งามเปนระเบียบเรียบรอย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล  -ประชาชนมีความพอใจใน

กําหนด การมาใชบริการของเทศบาล

6 โครงการกอสรางโดมศูนย -เพื่อบริการประชาชนที่มาติดตอ -กอสรางโดมศูนยประชาสัมพันธ -         -         ###### - จํานวน 1 แหง  -ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธสวนหนา ประสานงานที่เทศบาล ใหเกิด สวนหนา บริเวณดานหนาอาคาร ที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ความประทับใจในการบริการ สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  -ประชาชนมีความพอใจใน

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล การมาใชบริการของเทศบาล

กําหนด

7 โครงการจัดทําปาย  -เพื่อเปนประชาสัมพันธ และ  -จัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ 150,000   -         -         - จํานวน 1 ครั้ง  -มีปายประชาสัมพันธตางๆ สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธตางๆ อํานวยความสะดวกใหกับ ภายในสํานักงานเทศบาลฯ  -มีการอํานวยความสะดวก

ภายในสํานักงานเทศบาลประชาชนผูมาติดตอราชการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ใหกับผูมาติดตอราชการ

เมืองบานไผ ไดรับทราบ กําหนด  

8 โครงการปรับปรุงหอง  -เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย -ปรับปรุงหองทํางานคณะผูบริหาร -         100,000   -         -  จํานวน 1 แหง  -การเก็บเอกสารเกิดความ สํานักปลัดฯ

ทํางานคณะผูบริหาร และสวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เปนระเบียบเรียบรอย

เทศบาลกําหนด  -ปองกันเอกสารหาย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดทําปาย  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  -จัดทําปายประชาสัมพันธสถานที่ 100,000   -         -         - จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนชาวไทยและชาว สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธภายใน และอํานวยความสะดวกใหแก ติดตอราชการ ปายบอกทิศทาง ตางชาติอานปายแลวเขาใจ

เขตเทศบาล ประชาชนในการเดินทางเขามา และปายบอกแนวเขต ในการติดตอราชการในเรื่อง

ในเขตเทศบาลเพื่อจะไดรับทราบ ตางๆที่ตองการติดตอกับ

และสะดวกในการติดตอ เทศบาล

ประสานงาน  -ประชาชนที่มาใชบริการ

มีความพอใจในการให

บริการของเทศบาล

10 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงใหอาคาร  - ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบา -         3,000,000 -         - จํานวน 1 แหง  -อาคารสํานักงานมีความ สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลเมือง สํานักงานเทศบาลมีสภาพ เมืองบานไผโดยทําการทาสีบริเวณ สวยงาม 

บานไผ สวยงาม เปนเทศบาล รอบอาคารสํานักงานเทศบาลและ  -อาคารมีความแข็งแรง

นาอยู ซอมแซมบริเวณรอยราวตัวอาคาร

ทั้งหมด (รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด)

รวม 10  โครงการ ###### ###### ###### ######

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

1. แผนงานเคหะและชุมชน 2          1,000,000    2          1,000,000  2        1,000,000  2        1,000,000   8        4,000,000    

รวม 2         1,000,000   2         1,000,000 2       1,000,000 2       1,000,000  8       4,000,000   

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมของชุมชน

1. แผนงานการศึกษา 10        7,308,000    10        7,650,000  10      8,010,000  10      8,160,000   40      31,128,000   

รวม 10       7,308,000   10       7,650,000 10      8,010,000 10      8,160,000  40      31,128,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมี

สุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1. แผนงานสาธารณสุข 1          20,000        1          20,000      1        20,000      1        20,000       4        80,000        

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3          125,000       3          125,000     3        125,000     3        125,000     12      500,000       

รวม 4         145,000      4         145,000    4       145,000    4       145,000     16      580,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดําเนินงาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน 1          453,504       1          500,000     1        500,000     1        500,000     4        1,953,504    

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2          90,000        2          90,000      2        90,000      2        90,000       8        360,000       

รวม 3         543,504      3         590,000    3       590,000    3       590,000     12      2,313,504   

รวมทั้งสิ้น 19       8,996,504   19       9,385,000 19      9,745,000 19      9,895,000  76      38,021,504  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตประปา -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา  -ขยายเขตประปาตามถนนและซอย 500,000     500,000   500,000   500,000   ความพึงพอใจ  -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กองชาง

ภายในเขตเทศบาล สําหรับอุปโภคบริโภคที่ ตาง ๆ ที่ยังไมมีระบบจําหนายประปา (ป60:500,000) ของประชาชน สําหรับอุปโภคบริโภคที่ได

ไดมาตรฐานถูกหลัก ภายในเขตชุมชน 39 ชุมชน (ป59:500,000) ไมนอยกวา มาตรฐานถูกหลักอนามัย

อนามัย อุดหนุนใหการประปาสวนภูมิภาคฯ (ป58:500,000) รอยละ 80  -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

 -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา สําหรับอุปโภคบริโภค

สําหรับอุปโภคบริโภค อยางเพียงพอ

อยางเพียงพอ  -ยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการที่จะไดรับบริการน้ํา

ประปาที่มีคุณภาพที่ดี

                     รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการขยายเขตไฟฟา -เพื่ออํานวยความสะดวก  - ขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนน 500,000     500,000   500,000   500,000   ความพึงพอใจ  -ประชาชนในเขต กองชาง

สาธารณะในเขตเทศบาล และความปลอดภัยแก และซอยในเขตเทศบาล (ป59:500,000) ของประชาชน เทศบาลไดรับบริการ

ประชาชนในการสัญจร อุดหนุนใหการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ (ป58:500,000) ไมนอยกวา อยางทั่วถึง

ในเวลากลางคืน (ป57:500,000) รอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ

สะดวกและความปลอดภัย

ในการสัญจรไป-มาในเวลา

กลางคืน

รวม 2  โครงการ 1,000,000  ###### ###### ######

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ   -เพื่อจายเงินอุดหนุน  - จายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน   -โรงเรียนบานไผมีการ กอง

โครงการอบรมพัฒนา ใหแกโรงเรียนบานไผ (ป60:80,000 1 ครั้ง จัดการศึกษาที่มีประสิทธิ- การศึกษา

นักเรียนสูความเปน ป59:80,000 ภาพมากขึ้น

เลิศทางวิชาการ ป58:80,000)   -ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น

2 เงินอุดหนุนโครงการ   -เพื่ออุดหนุนเงินคาอาหาร  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น 6,948,000 7,290,000 7,650,000 7,800,000 อุดหนุน  -นักเรียนไดรับสาร กอง

อาหารกลางวัน กลางวันแกโรงเรียนสังกัด ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน (ป60:7,100,000 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ อาหารครบทั้ง 5 หมู การศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพฐ. สพฐ. สังกัด สพฐ. ที่อยูในเขตเทศบาล ป59:6,940,000 โรงเรียน  -นักเรียนมีการเจริญ

เมืองบานไผ จํานวน 8 แหง ป58:6,472,000 จํานวน 8 แหง เติบโตตามเกณฑสมวัย
ป57:4,115,800

(เงินอุดหนุน)

3 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง  -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

แสงทองประชาสรรค ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000  -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500 ที่หลากหลายขึ้น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



4-104

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 อุดหนุนโรงเรียนบานเกิ้ง  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง  -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000  -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

5 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง   -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

ประถมศึกษา ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000  -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

6 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง   -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

ประสิทธิ์ ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000   -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



4-105

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง   -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

บานไผยิ่งยงอุทิศ ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000   -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

8 อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตร  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง  -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

บานไผ ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000  -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

9 อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐ -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง   -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

แกวอุทิศ ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000   -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

10 อุดหนุนโรงเรียนบาน  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  - การอุดหนุนงบประมาณเพื่อสงเสริม 35,000 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 แหง  -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง

หนองลุมพุก ในการจัดการศึกษา พัฒนาดานการศึกษาใหไดมาตรฐาน (ป60:35,000 การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา
ป59:35,000  -โรงเรียนมีการจัด
ป58:36,500 กิจกรรมสงเสริมการเรียน
ป57:34,500) ที่หลากหลายขึ้น

รวม 10  โครงการ 7,308,000 7,650,000 8,010,000 8,160,000

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



4-106

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนอําเภอบานไผ  -เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอด - อุดหนุนอําเภอบานไผ เพื่อชวยเหลื 20,000       20,000     20,000     20,000     จํานวน 1 ครั้ง  -ผูปวยโรคเอดสและผูติด กอง

เพื่อชวยเหลือผูปวย และผูติดเชื้อ HIV ของอําเภอผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ  HIV ของ เชื้อ HIV ของอําเภอบานไผสาธารณสุขฯ

โรคเอดส บานไผ อําเภอบานไผ ไดรับการชวยเหลือ

รวม 1  โครงการ 20,000      20,000    20,000    20,000    

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



4-107

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธร  -เพื่อปองกันและแกไข  -อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ 50,000       50,000     50,000     50,000     ปละ 1 ครั้ง ปญหายาเสพติดลดลง สํานักปลัดฯ

บานไผ ปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหา ประชาชนมีความปลอด งานปองกันฯ

ยาเสพติด ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม

2 อุดหนุนอําเภอบานไผ เพื่อปองกันและแกไข  -อุดหนุนอําเภอบานไผ เพื่อปองกัน 45,000       45,000     45,000     45,000     ปละ 1 ครั้ง ปญหายาเสพติดลดลง สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด ประชาชนมีความปลอด งานปองกันฯ

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม

3 อุดหนุนจังหวัดขอนแกน เพื่อปองกันและแกไข  -อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000       30,000     30,000     30,000     ปละ 1 ครั้ง ปญหายาเสพติดลดลง สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหา ประชาชนมีความปลอด งานปองกันฯ

ยาเสพติด ภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม

รวม 3  โครงการ 125,000     125,000  125,000  125,000  

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน ที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา



4-108

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนโครงการสง  -เพื่อสงเสริมการมีสวน  - ชุมชนภายในเขต 453,504     500,000   500,000   500,000    -ประชาชนมมี  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

เสริมการมีสวนรวมของ รวมของชุมชนในการจัด เทศบาลเมืองบานไผ (ป60:453,504) รายไดจากการ การจัดบริการสาธารณะ สาธารณสุขฯ

ชุมชนในการจัดการ การสิ่งแวดลอมแบบครบวงจร ป59:420,000 จัดเก็บคาธรรม ดานสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมและเพิ่มราย  - เพื่อสรางรายไดใหกับ ป58:298,560 เนียม  - การจัดเก็บคาธรรมนียม

ไดใหกับชุมชน ชุมชนจากการจัดเก็บคา ป57:207,200)  - ถนนสายหลักเก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล ภายในชุมชนมี ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ฝอยและ การปดกวาดถนน ความสะอาด  - ประชาชนมีรายไดจาก

สายหลักในชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอม 

 - เพื่อเพิ่มความครอบคลุม จัดเก็บคาธรรมเนียมฯ/

ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บขนขยะ/

เก็บขนขยะมูลฝอย การปดกวาด

 -ถนนภายในชุมชนมีความ

สะอาดเปนระเบียบ

รวม 1  โครงการ 453,504     500,000  500,000  500,000  

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดขอนแกนที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ



4-109

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  -สนับสนุนงบประมาณในการ 60,000       60,000     60,000     60,000     ปละ 1 ครั้ง ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

อําเภอบานไผ ที่เปนสาธารณประโยชนแก จัดกิจกรรมกิ่งกาชาด  อําเภอบานไผ (ป60:20,000 บริการดานสาธารณะ

ประชาชนทั่วไป ป59:10,000 จากหนวยงานของรัฐ

ป58:10,000)

2 โครงการอุดหนุนที่วาการ เพื่อสนับสนุนการ  -สนับสนุนงบประมาณในการ 30,000       30,000     30,000     30,000     ปละ 1 ครั้ง ประชาชน  ขาราชการ สํานักปลัดฯ

อําเภอบานไผ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี  อําภเอบานไผ (ป60:30,000 ไดมีสวนรวมในการ

ประชาชนทั่วไป ป59:30,000 จัดงานรัฐพิธีตางๆ

ป58:20,000

ป57:20,000)

รวม 2  โครงการ 90,000      90,000    90,000    90,000    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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แผนงาน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. บริหารงานทั่วไป 18        821,900       4          226,500     3        128,000     -     -            25      1,176,400    

2. การรักษาความสงบภายใน 4          496,000       3          175,000     1        2,500,000  2        700,000     10      3,871,000    

3. อุตสาหกรรมและการโยธา 6          309,000       -       -           -     -           -     -            6        309,000      

4. เคหะและชุมชน 4          2,015,900    -       -           -     -           -     -            4        2,015,900    

5. สาธารณสุข 4          185,600       -       -           -     -           -     -            4        185,600      

6. สรางความเขมแข็งของชุมชน 4          75,800        2          43,000      -     -           -     -            6        118,800      

7. การศึกษา 10        2,012,000    10        1,686,000  5        1,572,000  5        1,572,000   30      6,842,000    

8. การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1          700,000       -       -           -     -           -     -            1        700,000      

รวมทั้งสิ้น 51       6,616,200   19       2,130,500 9       4,200,000 7       2,272,000  86      15,218,700 

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป
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แบบ ผ.08

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล  จัดซื้อเครื่องคอม 130,000     -          -         -         สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงาน พิวเตอรแมขาย แบบที1่  จํานวน  1  เครื่อง

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 66,200       -          -         -         สํานักปลัดฯ

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว)

 จํานวน 2 ชุดๆ ละ 23,000 บาท

 -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน

2 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร 20,000       สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงาน แบบที่ 1   จํานวน  1  เครื่อง

ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 58,000       -          -         -         กองคลัง

ปฏิบัติงาน แบบที่ 2 * จํานวน  2  เครื่อง  

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา 15,800       -          -         -         กองคลัง

ปฏิบัติงาน จํานวน  2  เครื่อง

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ  จัดซื้ออุปกรณกระจาย 11,600       -          -         -         กอง

ปฏิบัติงาน สัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2  วิชาการฯ

จํานวน 2  ตัวๆละ 5,800 บาท

                     บัญชีครุภัณฑ

แผนงาน

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ 96,300       -          -         -         กอง

ปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพและ วิชาการฯ

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที1่ *(จอขนาดไมนอยกวา18.5 นิ้ว) จํานวน 3 

เครื่องๆละ   22,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท

  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Linkjet Printer) 

จํานวน 3 เครื่องๆละ 4,300 บาท เปนเงิน 

12,900 บาท

  - เครื่องพิมพสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน

3 เครื่องๆละ 5,800 บาท เปนเงิน 17,400 บาท

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ  จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ -            8,500       -         -         กอง

ปฏิบัติงาน ฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ กระดาษขนาด วิชาการฯ

A3  จํานวน 1 เครื่องๆละ 8,500 บาท

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อกลองวงจรปด จํานวน  1 ชุด  8  จุด 90,000       -          -         -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน ใชงานภายในเขตเทศบาล

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล จัดซื้อเกาอี้พักคอย 70,000       -          -         -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน  4 ที่นั่ง ไมมีพนักพิงเบาะหนัง จํานวน  8  ชุด  

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาลจัดซื้อตูบานเลื่อน 14,000       -          -         -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน กระจก  ขนาด 5 ฟุต จํานวน  2  หลัง  
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล   จัดซื้อโตะทํางาน 30,000       -          -         -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน พรอมเกาอี้  จํานวน  2  ชุด

13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล  จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 25,000       -          -         -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน 4 ลิ้นชัก  จํานวน  5  หลัง

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล -            -          30,000     -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อชุดมาหินออน  จํานวน  10  ชุด

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล -            -          68,000     -         สํานักปลัด

ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน

ขนาด  18,000  บีทียู  จํานวน  2  เครื่องชุด

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชในกองคลัง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 37,000       -          -         -         กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 30,000  บีทียู  พรอมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชในกองคลัง  จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว 20,000       -          -         -         กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ  จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บ 23,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ แบบที2่ วิชาการฯ

(ขนาด 42U)  จํานวน 1  ตู

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ -            66,000     -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน ชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ  ขนาด 24,000 บีทียู วิชาการฯ

จํานวน 2 เครื่องๆละ 33,000 บาท

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ  จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 50,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา  ) ความเร็ว 10 แผนตอนาที วิชาการฯ

จํานวน 1 เครื่อง 
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล จัดซื้อเครื่อง -            114,000   -         -         สํานักปลัด

เผยแพร ในการปฏิบัติงาน มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร จํานวน  2   เครื่อง

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในสํานักปลัดเทศบาล -            -          30,000     -         สํานักปลัด

งานครัว ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อโตะกลม จํานวน  20  ตัว

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชในกองคลัง จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาด 110  ซีซี 38,000       -          -         -         กองคลัง

และขนสง ในการปฏิบัติงาน แบบเกียรธรรมดา  จํานวน  1  คัน

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองวิชาการฯ จัดซื้อรถจักรยานยนต -            38,000     -         -         กอง

และขนสง ในการปฏิบัติงาน ขนาด 110  ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน  1  วิชาการฯ

25 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานหนาหองกองสวัสดิการฯ / ดานประตูทางเขา 27,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน หองประชุมสภา / ดานนอกกองสาธารณสุขฯ วิชาการฯ

จัดซื้อลําโพง ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  

 จํานวน  3 ตัวๆละ 9,000

รวม 25  โครงการ 821,900     226,500   128,000  -         

1 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อลดอุบัติเหตุบนทอง ใชในเขตเทศบาล  จัดซื้อโคมไฟกระพริบพลัง 240,000     -          -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน และวิทยุ ถนนและปญหาการ งานแสงอาทิตย จํานวน  10  ตัว งานรักษาฯ

จราจรลดลง

2 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานเทศกิจจัดซื้อปายสามเหลี่ยม -            50,000     -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน หยุดตรวจแบบกลองไฟ จํานวน 2 ตัว งานรักษาฯ

3 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อเลื่อยยนต -            75,000     -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จํานวน  3  เครื่อง งานปองกันฯ

4 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อสายสงน้ําดับ 150,000     -          -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน เพลิงชนิดผาใบ  จํานวน 11   เสน งานปองกันฯ
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แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

5 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ  100,000     -          -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จํานวน 8  เครื่อง งานปองกันฯ

6 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อตูทําน้ําเย็น 6,000         -          -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1  เครื่อง งานปองกันฯ

7 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกัน  จัดซื่อรถบรรทุกน้ําดับ -            -          2,500,000 -         สํานักปลัด

สงบภายใน และขนสง ในการปฏิบัติงาน เพลิง 6,000 ลิตร  จํานวน 1  คัน งานปองกันฯ

8 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา -            50,000     -         -         สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน จํานวน  3  เครื่อง งานปองกันฯ

9 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯ  จัดซื้อเครื่องชวยหายใจ -            -          -         400,000   สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน แบบอากาศอัด(SCBA)  จํานวน 2   ชุด งานปองกันฯ

10 การรักษาความ ครุภัณฑ ครุภัณฑดับเพลิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในงานปองกันฯจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ -            -          -         300,000   สํานักปลัด

สงบภายใน ในการปฏิบัติงาน บริสุทธิ์ จํานวน 1  เครื่อง งานปองกันฯ

รวม  10  โครงการ 496,000     175,000   ###### 700,000  

1 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชสําหรับเก็บ ใชงานในกองชาง จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 49,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา เอกสารตาง ๆ ใหเปน  -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 

ระเบียบ เรียบรอย จํานวน 7 หลัง

สะดวกตอการใชงาน

2 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานใชงานในกองชาง จัดซื้อจัดซื้อโตะทํางาน 75,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา ตรวจเอกสารงานตางๆ - จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  จํานวน 5 ชุด

3 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงานใชงานในกองชาง จัดซื้อจัดเครื่องถายเอกสาร 50,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา ดานเอกสารงานตางๆ - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล 

ชนิด ขาว - ดํา ความเร็ว 10 แผนตอนาที
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แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

4 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองชาง จัดซื้อจัดเครื่องคอมพิวเตอร 42,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา ในการปฏิบัติงาน โนตบุค  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท

5 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองชาง จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว 16,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา ในการปฏิบัติงาน

6 อุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องเจาะตรวจความหนาคอนกรีต 77,000       -          -         -         กองชาง

การโยธา ในการปฏิบัติงาน มอเตอร 2,000 วัตต  ไสกระบอกขนาด 25-160

มิลลิเมตร เจาะไดลึกสุด 590 มิลลิเมตร

รวม  6 โครงการ 309,000     -         -         -         

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงสูบน้ําได 1,100 ลิต 15,000       -          -         -         กองชาง

ในการปฏิบัติงาน ตอนาที ขนาดขนาดไมนอยกวา 5 แรงมา  เปน

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใชเครื่องยนตเบนซิน

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม 14,000       -          -         -         กองชาง

งานครัว ในการปฏิบัติงาน ขนาดความยาว 840 X 246 X 225 มิลลิเมตร

ขนาดความจุ 600 ซีซี ความเร็วในการชัก

ไมนอยกวา 2,600 รอบตอนาที ความเร็ว

ในการตัดไมนอยกวา 3,600 รอบตอนาที

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ 6,900         -          -         -         กองชาง

ในการปฏิบัติงาน ขนาด 9 นิ้ว ขับดวยมอรเตอรไฟฟา ขนาดไม

นอยกวา 1,700 วัตต ความเร็วรอบไมนอยกวา

4,000 รอบตอนาที ตัดไมไดหนาไมนอยกวา

ไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร ขาดที่กําหนดเปนเสน

ผาศูนยกลางของใบเลื่อยขั้นต่ํา
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แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อใชในงานรักษาความ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาต 1,980,000   -          -         -         กอง

และขนสง สะอาดเก็บขนกิ่งไม เศษ กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี แบบกระบะเททาย สาธารณสุขฯ

วัสดุตางๆภายในเขต ขนาดความจุไดไมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร

เทศบาล และน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา

12,000 กิโลกรัม พรอมกระบะและเครื่องปรับอากาศ

รวม  4  โครงการ 2,015,900  -         -         -         

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเกาอี้ทํางานจํานวน 7 ตัว 22,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน ใชงานในกองสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

2 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนชนิดแขวน 52,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน พรอมติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 สาธารณสุขฯ

บีทียู  จํานวน 2 เครื่องใช งานในกองสาธารณสุขฯ

3 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมปริ๊นเตอร จํานวน 4 ชุด 95,600       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน ใชงานในกองสาธารณสุขฯ ประกอบดวย สาธารณสุขฯ

 -เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน*

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 16,000 บาท เปนเงิน 64,000 บาท

 -เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา

(30 หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท 

 -เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)

จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท

4 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง 16,000       -          -         -         กอง

ในการปฏิบัติงาน ใชงานในกองสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ

รวม   4  โครงการ 185,600     -         -         -         

1 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม 20,000       - - - กอง
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แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ของชุมชน ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก จํานวน 30 ตัว สวัสดิการฯ

2 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม 25,000       - - - กอง

ของชุมชน ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 8 ตัว สวัสดิการฯ

3 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม -            22,000     - - กอง

ของชุมชน ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 1 เครื่อง สวัสดิการฯ

4 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม -            21,000     - - กอง

ของชุมชน ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 1 เครื่อง สวัสดิการฯ

5 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม 15,800       - - - กอง

ของชุมชน ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่องๆ สวัสดิการฯ

ละ 7,900 บาท

6 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใชงานในกองสวัสดิการสังคม 15,000       - - - กอง

ของชุมชน งานครัว ในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา  จํานวน 1   เครื่อง สวัสดิการฯ

รวม  6  โครงการ 75,800      43,000    -         -         

1 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อน  - จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต -            10,000     - - กอง

กระจก  ใหกองการศึกษา  จํานวน 2 ตู การศึกษา

2 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อโทรทัศน  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ -            16,000     - - กอง

เผยแพร แอล อี ดี ละเอียดจอภาพ 1,366 X 768 พิกเซล การศึกษา

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง)

3 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะ-เกาอี้  - จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 33,000       - - - กอง

นักเรียนใหแกนักเรียน จํานวน 30 ชุด  ใหแกโรงเรียนเทศบาล 2 (ป60:121,000 การศึกษา

อนุบาลสาธิต ป59:133,000

4 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต - จัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาดไมต่ํากวา 110 ซีซี 76,000       - - - กอง
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับใชในการติดตอ แบบเกียรธรรมดา จํานวน 2 คัน ใหแก การศึกษา

กองการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลบานไผ

5 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 80,000       - - - กอง

อากาศพรอมติดตั้งสําหรับมีระบบฟอกอากาศพรอมติดตั้ง (ป60:88,000) การศึกษา

อาคาร Youth Park ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

 สําหรับ อาคาร Youth Park 

6 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อโตะประชุม  - จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ -            23,000     - - กอง

สําหรับใชในอาคาร จํานวน 10 ที่นั่ง สําหรับใชในอาคาร (ป60:23,000) การศึกษา

 Youth Park Youth Park จํานวน 1 ชุด

7 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดซื้อชั้นวาง  - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ สําหรับใชใน -            15,000     - - กอง

หนังสือสําหรับใชใน อาคาร Youth Park (ป60:15,000) การศึกษา

อาคาร Youth Park

8 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อติดตั้งผามาน  - ติดตั้งผามาน ภายในอาคาร -            50,000     - - กอง

ในอาคาร Youth Park Youth Park (ป60:50,000) การศึกษา

9 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อโตะอาหาร  - จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ สําหรับโรงเรียน 123,000     - - - กอง

พรอมเกาอี้ เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 10 ชุด การศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 20 ชุด

10 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑ  - จัดหาครุภัณฑหองวิทยาศาสตร 200,000     200,000   200,000   200,000   กอง

หองวิทยาศาสตร สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ การศึกษา

จํานวน 1  หอง

11 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดหาครุภัณฑ  - จัดหาครุภัณฑหองโสตทัศนูปกรณสําหรับ 772,000     772,000   772,000   772,000   กอง

เผยแพร หองโสตทัศนูปกรณ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 1  หอง การศึกษา

12 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑหอง  - จัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการทางฟสิกส 200,000     200,000   200,000   200,000   กอง
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เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

ปฏิบัติการทางฟสิกส จํานวน 1 หอง ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ การศึกษา

13 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑหอง  - จัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการทางชีววิทยา 200,000     200,000   200,000   200,000   กอง

ปฏิบัติการทางชีววิทยา จํานวน 1 หอง ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ การศึกษา

14 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑหอง  - จัดหาครุภัณฑหองปฏิบัติการทางเคมี 200,000     200,000   200,000   200,000   กอง

ปฏิบัติการทางเคมี จํานวน 1 หอง ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ การศึกษา

15 การศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร  -จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว 128,000     - - - กอง

ติดเพดานพรอมติดตั้ง จํานวน 64 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ การศึกษา

รวม  14  โครงการ 2,012,000  ###### ###### ######

1 การศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา  -เพื่อจัดซื้อเครื่องออก  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 7 ชุ 700,000     -          -         -         กอง



4-121

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แผนงานที่ หมวด ประเภท วัตถุประสงค งบประมาณและที่ผานมา

วัฒนธรรมและ กําลังกายกลางแจง  ใหแก (ป60:400,000) การศึกษา

นันทนาการ  -เพื่อสงเสริมการออก  1. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน  

กําลังกาย จํานวน 1 ชุด

 2. ชุมชน บ.ข.ส. จํานวน 1 ชุด

 3. ชุมชนศาลเจา 2 จํานวน 1 ชุด

 4. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน 1 ชุด

 5. ชุมชนเจนจบทิศ 2 จํานวน 1 ชุด

6. ชุมชนสมหวังสังวาลย 2

7. ชุมชนมิตรภาพซอย 4 พัฒนา

ประกอบดวย

 1. เครื่องบริหารหลัง สะโพก ไหล

 2. เครื่องบริหารขอเขา

 3. เครื่องดึงไหล

 4. ลูวิ่งอเนกประสงค

 5. เครื่องบริหารแขนไหลและหนาทอง

 6. เครื่องบริหารสะโพก

รวม  1  โครงการ 700,000     -         -         -         



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ กองวิชการและแผนงาน

งานบริหารงานคลัง กองคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ สํานักปลัดฯ

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและรักษาอัคคีภัย สํานักปลัดฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา กองการศึกษา

งานศึกษาไมกําหนดระดับ กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

งานโรงพยาบาล กองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น กองสาธารณสุขฯ

งานศูนยบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟา กองชาง

งานสวนสาธารณะ กองชาง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองชาง, กองสาธาณสุขฯ

งานบําบัดน้ําเสีย กองชาง

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน กองชาง

แผนงานการพาณิชย

งานโรงฆาสัตว กองสาธาณสุขฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง สํานักปลัดฯ, กองสวัสดิการฯ, กองสาธารณสุขฯ
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมินผล 
 

 เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลพัฒนาทองถ่ิน เปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน

พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลเมืองบานไผจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา 

 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28  ได

กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมีคณะกรรมการฯประกอบ

จากหลายฝายดวยกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูแทนหัวหนาสวน

บริหารทองถ่ิน รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ีคณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝาย

นี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและ

วัดความสําเร็จของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

 

1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

 1.1 กรอบและแนวทางในการติดและประเมินผล  

  1.1.1กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 และระเบียบ

กระทรวงหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2559  ขอ 12 ดังนี้ 

  ( 1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

               ( 2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                 ( 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา            

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละ สองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

  ( 4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

  1.1.2 กําหนดรอบเวลา ( Time&TimeFrame) ความสอดคลอง ( Relevance) ความเพียงพอ 

(Adequacy)  ความกาวหนา ( Progress) ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ประสิทธิผล ( Effectiveness) ผลลัพธและ

ผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( Process Evaluation) 

เปนตน 

  1.1.3 กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ี

จะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ท้ังในระดับชุมชน เทศบาล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย 



 
 

เพราะวาชุมชน เทศบาล องคกร หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปน

ท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 

   (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัย

หรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายในอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 

กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ ( integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี

จะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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   (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัย

หรือขอมูลจากสภาพในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาส

การพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน ( Value-

Chain Analysis) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน ( Scanning Functional Resources) เปนการ

วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 
 

 1.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซ่ึง

จะตองกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ี

สําคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้ 

   1.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  

  (1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบแผน ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในทองถ่ินนั้นๆ  

  (2) เครื่องมือ อันไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาว

อาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ

ผลประโยชนท่ีไดรับจากยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบสาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบ

ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ 

  (3) กรรมวิธี ไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ี

เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีเก่ียวของกันการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้ง

ไวหรือไม ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร เปนตน ซ่ึงการกําหนดวิธีการเชนนี้

ตองมีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) เปนตน 

  1.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 

   (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ ( Structure) 

ของการวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (Plan) เพ่ือใหสามารถตอบ

ปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเพ่ือมีเปาหมายเพ่ือ 

    -มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น  

    -อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึนได  

   การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เปนเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบานโดยรวมกอนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืนๆ ตอไปดังนั้น การออกแบบการติดและประเมินผล

ยุทธศาสตรจึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน ( work plan) กอนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดวย 

โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการ

สรุปผล 
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   (2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปน

สวนหนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใชสถิติเปน

เครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปญหา แนวทางตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือไดวาเปน

ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการคนหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลท่ีไมมีคุณภาพยอม

สงผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ ( survey) เปนการ

รวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลตองจดบันทึก ( record) สังเกต ( observe) หรือ ( measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลจะตองดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูสวนสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
 

 1.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

 1.3.1 การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล  

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ  การประเมินการปฏิบัติงาน  และแนวทางการวัด  จะใช

เครื่อง มือใดในการทดสอบและการวัด  เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    

เปนตน 

 1.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ

ยืนยันวา  ผูมีสวนเก่ียวของ  ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใดคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณดวย  โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน  2 

ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ  (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใชแบบ



 
 

สัมภาษณแบบมีโครงสราง  (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  

(informal interview) ซ่ึงคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตรอง  ไมเครงครัดในข้ันตอน  และลําดับของ

ขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวางๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหได 

ขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ 

(1) การสนทนาตามธรรมชาติ  (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบ

ของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล  เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอ

คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา 

สัมพันธภาพท่ีดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

(2) การสัมภาษณเชิงลึก  (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลัก

บางคนในชุมชน  เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู  ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ  มีประสบการณ

ดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 

 1.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวา

กาลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน  ตองมีการบันทึกการสังเกต  แนวทางในการสังเกต  และกําหนดการดําเนิน  

การสังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน  โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง

พรอมๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส  ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง

คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทาควบคูกับการจดบันทึก  หรือบันทึกภาคสนาม  การสนทนา และสัมภาษณ  เพ่ือให

ไดขอมูลท่ีรอบดาน  สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ  ใน   

ปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพสามารถแบงได

เปน 2 ประเภท 
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(1) การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล  ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงการสังเกตแบบมี

สวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ 

 -มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด 

 -มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด  และ

ชัดเจนมากท่ีสุด 

 -เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 

 -ใชประสบการณท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 

 -ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 

 -จดบันทึกอยางละเอียด 

 (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non-participant observation) หรือการสังเกต

โดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ  โครงสรางและความสัมพันธของ

สมาชิกในสังคม  ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ี

สังเกตและผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต 



 
 

 1.3.4 การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง  การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็นการรับรู  ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการสํารวจ  

และทิศทางการสํารวจ 

 1.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองใชเอกสาร  ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา  ปญหาความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ 

และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผลของการดําเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  ในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ 

3. กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

เม่ือไดดําเนินการตามหลักการสําคัญ  3 ประการแลว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดาเนินการวิเคราะหขอมูลและประเมินผล ดังนี้ 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลท่ีเกิดจากคําถาม  เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดทายุทธศาสตร ผูเขา รวมมีก่ีคน ก่ีกลุม มีท่ีมาอยางไร ผลลัพธในเชิง ปริมาณท่ีไดเปนแบบตัวเลข สถิติ 

ตางๆ ขอมูลเชิงปริมาณ จึงเปนขอมูลท่ีแสดงจานวน  เชน จานวนคนรวมกิจ  กรรมแยกตามเพศ  จานวนกิจกรรมท่ี

ถูกระบุวาเปนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี เปนตน 

2. ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ  เชน ชุมชนนี้ มีความเจริญ

มีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานี้  ชุมชนมีปญหาอะไรบาง     

ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานชุมชน  เปนอยางไร  ผลของคนเปนอยางไร  ขอมูลเชิงคุณภาพ  เปน

ขอมูลท่ีอธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซ้ึง  เปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธและเชื่อมโยงความเปนเหตุ

เปนผลของยุทธศาสตร  ผลของเชิงคุณภาพจึงเปนเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน  หรือผูมีสวนได

เสียท้ังหมด 
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 ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช วัดความสําเร็จไดจาก เชน 

 1. บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 

 2. บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 

 3. บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 

 4. บรรทัดฐานดานประสิทธิผล (effectiveness criterion) 

 การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรูปแบบ 

 1. ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 

 2. ตาราง (Tables) เปนการนาขอมูลลงในชอง (Grids) 



 
 

 3. รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ ภาพวาดลายเสน 

 รูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตาม  ขอ 29 แหงระเบียบกระทรวง  

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย     

จึงกําหนดรูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวยการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 

กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ กรอบในการติดตามและ

ประเมินโครงการ  ใชกรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนด

กรอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได ซ่ึงมีความสอดคลองกับมิติหรือบริบทของพ้ืนท่ี 

2. แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 2.1 แบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน  (Performance Indicators)เปนเครื่องมือท่ีใชในการ

ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ ตลอดจนกลยุทธ  /แผนงาน ซ่ึงตัวบงชี้การปฏิบัติงานจะ

เปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยนําเขา  (Inputs) กระบวนการ  (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ

ผลกระทบ (Impacts) อันจะชวยในการวิเคราะหการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนใชเปนขอมูลในการปรับปรุง

การทํางานตอไปเง่ือนไขสําคัญของตัวแบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานก็คือ  การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  (Key 

Stakeholders) ในการกําหนดตัวบงชี้  เพราะจะเปนการสรางความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการใชตัวบงชี้เหลานั้น

ในการดําเนินการชวยในการตัดสินใจไดตอไป 

 2.2 แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

Kaplan & Norton เปนแนวคิดท่ีเชื่อวา  การทําความเขาใจองคกร  ตลอดจนภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกรสามารถ

เห็นไดจากผลลัพธและการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน  ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใชในการวัดประสิทธิผลโดยจะพิจารณา

จากการปฏิบัติงานและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเปนการทําความเขาใจถึงภาพรวมขององคกรหรือระบบตางๆ  ของ

องคกรท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร  โดยใชเปนกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานดวยการ

มององครวมหรือภาพรวมท่ีเกิดข้ึนในองคกร  ซ่ึงสามารถแบงเปนองคประกอบยอยๆ  เชน ดานการเงิน  ดานลูกคา

หรือผูรับบริการ  ดานกระบวนการภายในองคกร  และดานนวัตกรรมและการเรียนรู  ตัวแบบ Scorecard จึง

สามารถชวยองคกรสามารถพัฒนา เชื่อมตอและปฏิบัติตามกลยุทธท่ีกําหนดไวไดการนาตัวแบบ  Scorecard แบบ

ใหม หรือ BSC เปนการมุงเนนความสําคัญของคุณคาสูงสุดของผูมีสวนไดเสีย  กระบวนการสูความเปนเลิศ  การ

ปรับปรุงใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู และความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย 

 

 

5-6 

 

 2.3 แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF))เปนตัวแบบท่ีสอดคลองกับ

การทําแผนกลยุทธอยางมาก  ลักษณะของตัวแบบนี้ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  โดยจะพิจารณาวาแผน



 
 

กับการปฏิบัติท่ี  เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม  อันดูไดจากผลระยะกลาง  (Intermediate Result; Irs) 

ตางๆ วาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม  การกําหนดเปาหมายและผลระยะตางๆ  ไวกอนลวงหนา  เชนนี้ ทํา

ใหสามารถนําไปพัฒนากลยุทธการดําเนินการตอไปได  รวมท้ังยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผลไดอีกดวย 

 2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล  หรือ Logical Model ถือ เปนตัว

แบบหนึ่งท่ีคอนขางแพรหลายในการประเมินผลซ่ึงตัวแบบดังกลาวจะชวยใหการประเมินมีความสอดคลองระหวาง

ปจจัยนําเขากระบวนการและผลลัพธ  กับวัตถุประสงคของแผนงาน  กิจกรรม โครงการนั้นๆ  ตลอดจนมีความ

ครอบคลุมในประเด็นตางๆ  ท้ังในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเก่ียวของกับ

การประเมินถึงบริบท (Context) การดําเนินการ (Implementation) และผลท่ีเกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจน 

ครอบคลุมไปถึงผลลัพธ ผลท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ 

 2.5 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement System 

(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ  PPMS เปนระบบการประเมินท่ีมีแนวความคิดคลายคลึงกับตัว

แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงานเปนการพิจารณาถึงหนาท่ีของระบบตางๆ  ในลักษณะภาพรวมขององคกรเพ่ือท่ีจะ

นําไปสูการพัฒนา ซ่ึงระบบการวัดดังกลาวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันนาไปสูการ 

พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนท่ีเกิดข้ึนตอไป 

 2.6 แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน  หรือ

Problem-Solving Method การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ถือเปนวิธีการ 

ประเมินท่ีสําคัญอีกวิธีการหนึ่ง  เนื่องจากวิธีการดังกลาวจะเนนท่ีการนําความรูท่ีมีอยูกลับมาใช  (Reusable  

Knowledge) ใหเกิดประโยชน  ในขณะเดียวกัน  ถือเปนการทดสอบความรูท่ีมีอยูวาเหมาะสมหรือสามารถใชได

จริงในสถานการณปจจบุันหรือไม ซ่ึงในทางภววิทยา (ontology) แลวถือเปนการแสวงหาความรูท่ีคอนขางทาทาย 

เพราะเปนท้ังการตรวจสอบองคความรูและการสรางองคความรูใหมการนําวิธีการแกปญหามาใชในการประเมิน

แผน จึงถูกออกแบบใหมีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะหแผนและรูปแบบของเนื้อหางานเก่ียวกับการวิพากษ

แผน ซ่ึงจะใสหรือนําเขาไปใชในการประเมินแผนนั้นๆ 

 2.7 แบบการประเมินแบบมีสวนรวม  (Participatory Methods)การประเมินโดยวิธีการ

แบบมีสวนรวม  (Participatory Method) เปนวิธีการประเมินท่ีใหความสําคัญกับการกระทํา  ท้ังในรูปของการ

กระทําหรือการตัดสินใจของผูมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรม  โครงการหรือแผนงานนั้นๆ  โดยมุงสรางความรูสึกเปน

เจาของ (Sense of Ownership) ของผูมีสวนเก่ียวของ  ท้ังยังใหผูมีสวนเก่ียวของไดรวมติดตามและประเมินผล

ของโครงการนั้นๆ  อีกดวยการประเมินโดยวิธีการแบบมีสวนรวมจึงมุงเนนท่ีการเรียนรูของชุมชนทองถ่ินและ

มุมมองของภาคประชาชนท่ีจะเขารวมตอบสนองและกําหนดแผนงานของโครงการ  ตลอดจนรูปแบบการ

ดําเนินการโดยเริ่มตั้งแตการกําหนดประเด็นปญหา  การวางแผน  การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลท่ี

เกิดข้ึน รวมถึงการสรุปบทเรียนเพ่ือการถายทอดความรูตอไป  นอกจากนี้  ผลท่ีไดท้ังจากการติดตามและการ

ประเมินผลยังใชเปนขอมูลเสนอตอผูกําหนดนโยบายอีกดวย 

 2.8 แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบเปนการ

พิจารณาถึงผลท่ีเกิดข้ึนอยางเปนระบบท้ังผลในดานบวก-ดานลบ ผลท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีตั้งใจในระดับตางๆ  อันเกิดจาก



 
 

การดําเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไวการประเมินผลกระทบจะชวยใหทราบวาผลการดําเนิน

อยางกวางขวาง เปนระบบอันกระทบตอผูมีสวนไดสวนเสียในทุกๆ ฝาย โดยการประเมินผลกระทบจะเปนการวัด 
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ถึงผลท่ีเกิดข้ึน  (Outcomes) และผลกระทบตางๆ  (Impacts) ท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการวามีผล  หรืออิทธิพล

อยางไรท้ังตอปจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะชวยใหทราบถึงตนทุนของกิจกรรมตางๆ ท่ีตองใช อัน

จะเปนสิ่งท่ีใชกําหนดไดตอไปวาควรจะมีการขยาย  ระงับ เพ่ิมเติมกิจกรรม  โครงการอะไร  อยางไร และนอกจากนี้  

การประเมินผลกระทบยังใหทางเลือกในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

 2.9 แบบการประเมินความเส่ียง  (Risk Assessment Model) ตัวแบบประเมินความเสี่ยง

เปนเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีใชในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ  โดยตัวแบบ

ดังกลาวจะแสดงในรูปของตารางโดยท่ีในแนวนอนจะมีระดับแบงผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถ่ีท่ี 

เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะกําหนดอัตราสําหรับความบกพรองหรือความเสี่ยงท่ีมีผลตอความปลอดภัยโดยสวนใหญแลวตัว

แบบดังกลาวเปนท่ีนิยมในทางการแพทยและสาธารณสุขซ่ึงจะใชเปนตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของ

โรคหรือใชในการติดตาม เฝาระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณของโรคตามพ้ืนท่ีตางๆ 

 2.10 แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง

เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการกําหนดวาในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร  และแนวทางการปรบัปรุง

หรือพัฒนา  ซ่ึงประโยชนตอการพัฒนาองคกร  รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  และ

แผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดาเนินการ  ดังนี้ 1) ประเมินจุดแข็งและจุดออนของ

องคกร  2) กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายหลักและเปาหมายยอย  3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  4) เลือก

แนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเปนไปได   5) กําหนดแผนงาน  กิจกรรม โครงการและ   6) ดําเนินการ

 2.11 แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน  ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ    

1-10 หรือเปนแบบผสมก็ได 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการ  ให

คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลว 

เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

3.1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

3.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 

3.1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 



 
 

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ 5 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     20 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ     15 

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย    65 

   (3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      (10) 

   (3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด    (10) 

   (3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด    (10) 

   (3.4) วิสัยทัศน     (5) 

   (3.5) กลยุทธ    (5) 

   (3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ     (5) 

   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร     (5) 

   (3.8) แผนงาน  (5) 

   (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

   (3.10) ผลผลิต/โครงการ  (5) 

รวม 100 
  

   แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนน แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวน

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/

ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

20 

(3) 

 



 
 

ทองถิ่น ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/

ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน

ประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 

สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การ

คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐานของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ตอ) 

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ

ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2)  

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ

นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ

การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม

ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษา 

หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

(3)  



 
 

ทองถ่ิน 

2. การวิเคราะห 

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ

สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหาร

ทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

Thailand4.0 

15 

(2) 

 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ

และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ี

เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1)  

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพ

ติด เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ิน เปนตน 

(2)  

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได

ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 

การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ

ความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห 

สภาวการณและ 

ศักยภาพ (ตอ) 

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ

ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ

ประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอ

การดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)  

W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) 

และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

 (7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน

เชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา

หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ

(2)  



 
 

วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือแกไข

ปญหา 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และ

การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง

งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง

คุณภาพ 

(1)  

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ 

และสรุปปญหาอุปสรรค การดําเนินงานท่ีผานมาและ

แนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

65 

10 

 

3.2 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ

เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ  

Thailand 4.0 

10  

    

   5-11 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 

คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

10  

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปน

5  



 
 

ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ 

สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะ

นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ

ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

5  

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง

และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดท่ีชัดเจน 

5  

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ

ทางยุทธศาสตร 

5  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี

เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา

โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดย

ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

5  

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี

เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม 

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5  

3.10 ผลผลิต/ 

โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการ

ท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 

เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

5  

 รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 



 
 

  องคประกอบ ประกอบดวย กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบ วิธีใน

การติดตามและประเมินผล  และกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล โดยนําเสนอ ดังนี้ 

  2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  2.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  

  2.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

  ใหนําองคประกอบและวิธีการตางๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มาปรับใชเปนแนว

ทางการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ ( Project Evaluation) และการ

ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  

  ใหใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตามแนวทางของการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร   

ใหใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินแนวทางการพิจารณา
การติตามและประเมินผลโครงการสําหรับ แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ    
ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีท่ีประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

สําหรับแนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป  เพ่ือ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ประกอบดวย 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 

4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 

5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

 (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

 (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

    5 คะแนน 

 (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

 (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 

 (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

 (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  

      ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

 (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

 (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

      5 คะแนน 



 
 

 (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปเพ่ือ

ความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5) 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

     ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 

 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. สรุปสถานการณการ 

พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

10  



 
 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ 

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 

ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การประเมินผลการนํา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใช

วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ี

ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง

ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 

ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 

โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 

 

3. การประเมินผลการนํา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง

คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวา

ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการใน

พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม

และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง

พอใจหรือไม สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ การดําเนินการ

ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 

สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป

ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ

ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา 

ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ

หรือหนวยงาน  

10  



 
 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 

โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4. แผนงานและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ

พัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ

หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ี

สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก

ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน

การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency 

Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนิน 

การเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ 

ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ

พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค 

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ

ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา

ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี

ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

ชัดเจนนําไปสูการตั้ง 

งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไป

ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 

กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย 

พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให

ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด

(5)  



 
 

และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 

หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร

คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5.4 โครงการมีความ 

สอดคลองกับแผน 

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม 

สรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) มีความ 

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ

พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด

หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง

จริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมาย

ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 

ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน

กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง

วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา(ตอ) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ (ตอ) 

คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ําทางสังคม  

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

5 .6  โครงการมีความ 

สอดคลองกับ  

Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy 

หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได

มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 

ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

(5)  



 
 

ประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 

เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน 

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย

วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร 

เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง

ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน

การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง

ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง

เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแกไขปญหา 

ความยากจนหรือการ 

เสริมสรางใหระเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง

ท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปน

โครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชน

ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให

ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ

แหลงน้ํา) (LSEP) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5. โครงการพัฒนา(ตอ) 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 

5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความ

ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 

(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 

(5)  



 
 

(Transparency) 

5.10 มีการประมาณการ 

ราคาถูกตองตามหลัก 

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลอง

กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ

ราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการ

กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความ

คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ

การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/ 

เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฎใน

รูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใช

บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ 

(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ

วัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ  

คาดวาจะไดรับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ

ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี  

ตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 

(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ

เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  

(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 

(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการผลการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ  ไดแก 
 

 1.ดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนมาก เปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวน

รวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาล

เมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการนํา

หลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงาน 

เพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิด

ประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการรวมคิดรวมวางแผนและรวมตัดสินใจ สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปน

คณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล  จัดใหมี

การบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะใหความสําคัญตอการรับฟงปญหา

ความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการ

จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละ

พ้ืนท่ี และนําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  

 ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดานบุคลากร ดานการพัฒนาชุมชน เทศบาลได

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการท่ีตองการ 

และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจาก  3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ทําใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ ตอการพัฒนาเมืองใน

รูปแบบของแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร ท้ังยังมีการทบทวนยุทธศาสตร วิสัยทัศนของเทศบาล เพ่ือใหเกิดทัน

ตอสภาวการณและปญหาความตองการท่ีเปนปจจุบัน การติดตามการดําเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถ

ตรวจสอบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรม ขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงเทศบาลเมือง

บานไผ  ไดพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน การเชื่อมตอระบบ INTERNET ใหมีประสิทธิภาพ

และทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยง

ระบบเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศศูนยขอมูลราชการ และไดเปดชองทางการติดตอโดยผานทางเว็บไซดเทศบาล

เมืองบานไผ www.banphaicity.go.th  ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซดเพ่ือเสนอขอมูลขาวสารของ

เทศบาลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ เฟสบุค ( Facebook) เทศบาล

เมืองบานไผ 
 

 2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

http://www.banphaicity.go.th/


 
 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบาย

น้ํา ทอระบายน้ํา ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 

ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

และขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตร 
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อยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหา

ปองกันและเตรียมความพรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมใน

การชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ํา เพ่ือไวใชเก็บกักน้ํา

เพ่ือใชในการเกษตร รวมท้ังปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัด

ระเบียบปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือน

ประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให

เกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาล รวมท้ังสงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 ผลการดําเนินงาน   

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรงุถนน  ทอระบายน้ํา 

และทางเดินเทา ในชุมชน ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน

ท่ีอยูอาศัยและผูสัญจรไป-มา และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงการพัฒนาดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ นั้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และ

ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลง และปญหาน้ําทวม เชน 

ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา การกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม  ทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และ

การสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง     

การปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน ท้ังเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเทาตางๆ และมีการจัดระเบียบปายโฆษณา 

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ สวยงาม เปนเมืองนาอยู  
 

 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ไดเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรม

สรางความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการ

รวมกลุมและการดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุม

อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดรับ

และมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม 

อาชญากรรมและยาเสพติด  

 ผลการดําเนินงาน 



 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน  ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี         

เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู มีการจัดทําโครงการ        

I SEE YOU ซ่ึงเปนบริการเชิงรุก เพ่ือดูแลสุขภาพ รางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปวยติดบานติดเตียง 

ผูพิการ หญิงหลังคลอด ทารกและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและให

ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และสถานท่ีทํากิจกรรมรวม

ของครอบครัว  ท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย อาทิเชน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลัง

เทศบาล จัดใหมีโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เปนตน  
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  4. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตาม

อํานาจหนาท่ี สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยน

องคความรูดานวิชาการ สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ

รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพ่ิมชองทางในการ

ติดตอสื่อสารการรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร  ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการ

สอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  

กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  

บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ท้ังนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอม

ทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและ

เอกลักษณความเปนอีสาน โดยสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา ทํานุบํารุง

โบราณสถานตางๆ สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีสูลูกหลาน 

ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ  มีการสงเสริม สนับสนุน  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ ปลูก

จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมในสถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ โดยเนนท้ังดานหลัก



 
 

ศาสนาและการฝกปฏิบัติ  โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ และจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รวมท้ังมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคม

สมัยใหมและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean  Economic Community : AEC)  ดวยการจัดกิจกรรมการ

ฝกอบรม  โดยสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศโดยวิทยากรท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ จากโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 5. ดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุม

อาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการ

ผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรม

สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัด

และพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 

โดยการประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคี

เครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม รวมท้ังประสาน

และเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตรประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
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 ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ  มีการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมี

ศูนยกลางการจับจายซ้ือของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาท่ีมีมาตรฐานท้ังทางดาน

ราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิทัศนใหสวยงามและพัฒนา

ขอมูลแหลงสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเผยแพรประชาสัมพันธ  สงเสริมใหประชาชน

สามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/

ผลิตภัณฑ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมอาชีพใหไดมาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมี

ความเขมแข็ง รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ภายใตปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุข       

ข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุข

ภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองค

ความรู ( Knowledge Management) ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการ

ขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผน



 
 

และดําเนินการ ท้ังนี้ เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางาน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ี

ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน 

สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและ

ชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน  

ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม  ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสี

เขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน ดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไข

ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มี

การใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้ง

เครือขายในการบริหารจัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือ

เสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  

 ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพ่ือใหมีสถานท่ีใหบริการท่ีกวางขวาง ทันสมัย และเพ่ือใหการบริการ

เขาถึงประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยการสรางความรู ความ

เขาใจ และสรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถดูแลตัวเองและเกิดความ

แข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ิงขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแกน ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ท่ีใชรวมกันกับ 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมไปถึงหนวยงานอ่ืนๆ ในสวนของการแกไขปญหาขยะตกคางในเขตเทศบาล ได

ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหรวดเร็ว ท่ัวถึง และสอดคลองกับความตองการ และปรับปรุงการรักษาความ

สะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ควบคูกับการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมแกเยาวชนและ

ประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประจําทุกป และตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/

กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขตเทศบาลฯ  

 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

 จากการดําเนินการของเทศบาลเมืองบานไผ  พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะ

เรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามาจัดทําโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวม



 
 

ไปถึงปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของ

โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําได ดังนี้ 
 

 1. ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ และการกระจุกตัวของการจัดโครงการ 

ในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 

 โครงการจํานวนมากท้ังท่ีใชงบของเทศบาลและเงินนอกงบประมาณ เกิดการกระจุกตัว คือ ดําเนิน

โครงการในชวงไตรมาสท่ี 4 จํานวนหลายโครงการ ทําใหเกิดปญหาในการใชหองประชุม การเขามารวมโครงการ/

กิจกรรมของประชาชน   

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยโครงการใดสามารถระบุวันไดใหระบุ หากระบุไมไดให

ระบุเปนเดือน  เพ่ือลดปญหาการกระจุกตัวในไตรมาสสุดทาย และโครงการท้ังหมดท่ีไดรับงบประมาณสามารถ

ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการในรอบปงบประมาณนั้นๆ ซ่ึงในปงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองบานไผ ได

จัดทําแผนดําเนินงานประจําป เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมด ภายในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือใหการดําเนินงานมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน มีการประสานและ

บูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนก โดยไดกําหนดหวงเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน โดยเนนให

ดําเนินการในชวงไตรมาส แรกและไตรมาสท่ีสอง 
 

           2. ปญหาช่ือโครงการของเทศบาลซํ้าซอนกัน 

 โครงการบางโครงการชื่อซํ้าซอนกัน ไมวาจะเปนโครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง   โครงการท่ี

เทศบาลรวมดําเนินการ หรือเปนโครงการท่ีหนวยงานอ่ืนขอรับเงินอุดหนุน ทําใหไมสามารถทราบไดวาเปน

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลักในการดําเนินการอยางไรในแตละโครงการ  

 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

 ควรแกไข/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ชื่อโครงการใหชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค และเปาหมายหลัก

ของโครงการ เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ เพ่ือประสานการปฏิบัติตอไป 
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